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ABSTRACT 

This research analyse influence of earnings,cash flow from operating, interest 

revenue, and deposit from customer in predicting future earnings. The object of 

this study is banking industries which listed at BEI within 2006-2010 periods and 

obtainde a sample of 22 companies. The statistic method used to test on the 

research is double linier regresion. The statistical resultn with t test show, only 

earning predictor is significant to predict future earning. The result with f test 

show that earnings,cash flow from operating, interest revenue, and deposit from 

customer have significant effect on predicting future earning. Adjusted R
2 

value is 

0.3320 which means dependent variable have 33,20% probability to explained the 

independent variable and then 66,80% it’s explained by other factors outside the 

regresion model. 

 

Keywords : earnings, cash flow from operating, revenue, and deposit from 

customer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes (promisary notes) dan banknote. Menurut undang-undang 

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 

1998, bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa 

perbankan lainnya. Sedangkan secara filosofis bank di Indonesia sangat tercermin 

pada pasal 4 UU No.10 Tahun 1998, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak”. 

Perkembangan ekonomi (Sektor Perbankan) yang begitu pesat mendorong 

dibutuhkannya laporan yang dapat digunakan sebagai informasi dalam 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan salah satu indikator dalam 
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pengambilan keputusan. Dimana laporan keuangan mencerminkan kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yang 

disajikan secara terartur setiap periode (Juliana dan Sulardi,2003 dalam Hapsari, 

2007).  PSAK No.1 per juni 2012, Laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keungan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat. Laporan keuangan sebagai hasil 

atas proses akuntansi diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak 

internal dan external. 

Masyarakat atau pengguna eksternal umumnya menilai keberhasilan suatu 

entitas usaha berdasarkan kinerja manajemen. Salah satu cerminan dari kinerja 

manajemen perusahaan yang baik adalah dari laporan laba yang baik pula. 

Laporan laba yang baik ini tidak terlepas dari prosedur pelaporan keuangan yang 

baik. Sedangkan laba yang baik tidak terlepas dari kinerja operasional perusahaan 

itu sendiri. 

Kelompok pengambil keputusan dibagi atas dua yaitu, internal dan external. 

Pihak internal terdiri atas manajemen perusahaan. Pihak external terdiri atas 

investor, kreditor, dan instansi terkait. Manajemen perusahaan menggunakan 

laporan keuangan untuk memprediksi kemampuan mereka dalam menciptakan 

laba dan arus kas serta bagaimana mengelola perusahaan. Investor membutuhkan 

laporan ini untuk menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan, yang dapat dinilai 

melalui laba yang dihasilkan, dividen yang dibagikan, dan perkembangan aset 

perusahaan. Kreditor menggunakan laporan ini untuk memperhitungkan arus kas 
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yang terjadi, tingkat bunga atas kredit yang masih berjalan, dan kualitas 

pembayaran kredit yang masih berjalan. 

Dalam sektor perbankan kinerja operasional bank dapat dilihat melalui 

berbagai sudut, diantaranya mampu dilihat melalu tingkat kualitas kredit yang 

diberikan, tingkat dana murah yang mampu dikumpulkan bank, beban operasional 

berbanding pendapatan operasional, dan ratio keuangan dan kesehatan bank 

lainnya. 

Neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas masih diyakini sebagai alat 

yang andal bagi para pemakainya khususnya investor dan kreditor sebagai ukuran 

kinerja perusahaan yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan dimasa depan 

(Priyanto,2006 dalam penelitian Pratiwi,2009). PSAK No.2 per Juni 2012, 

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan pengguna 

untuk mengevaluasi perubahan dalam aset, struktur keuangan dan kemampuannya 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap 

keadaan dan peluang. 

Arus kas dapat menjabarkan informasi yang memungkinkan para 

penggunanya untuk melakukan evaluasi atas perubahan aktiva bersih bank, 

struktur keuangan dan juga memantau arus kas sehubungan dengan adaptasi atas 

risiko yang terjadi selama periode tertentu. Arus kas juga memiliki guna untuk 

melakukan penilaian kemampuan bank dalam menghasilkankan kas dan setara 

kas, sehingga pengguna dapat menilai dan membandingkan. Jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah 
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operasi bank dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasional bank, dan membayar dividen serta 

melakukan investasi baru. 

Pendapatan yang tinggi dalam perusahaan non-keuangan mampu 

mengindikasikan bahwa perusahaan telah berjalan dengan efisien. Hal ini juga 

berlaku dalam sektor perbankan, yang pendapatan utamanya adalah pendapatan 

bunga. Pendapatan ini sangat bergantung dari tersedianya jumlah dana dan dana 

yang dapat disalurkan kemasyarakat. Penyaluran dana ini tentunya terkait dengan 

kontrol Bank Indonesia sebagai regulator perbankan. Peraturan yang terkait dalam 

hal ini adalah penetapan giro wajib minimum yang harus disetor oleh perbankan. 

Dalam hal operasi bank menghasilkan pendapatan bunga, industri 

perbankan lebih banyak menggunakan dana pihak ketiga dari pada dana modal 

miliknya sendiri. Dana pihak ketiga sendiri terbagi atas giro,tabungan, dan 

deposito. Giro sendiri memiliki tingkat bunga yang sangat rendah sedangkan dana 

pihak ketiga dengan bunga tertinggi dimiliki oleh deposito. Sedangkan dalam 

likuiditas penarikan giro memiliki likuiditas yang paling tinggi. Tentunya hal ini 

memberikan kesulitan tersendiri bagi pihak perbankan untuk dapat mengkalkulasi 

seberapa banyak dana giro yang dapat dirubah menjadi kredit hingga dapat 

menghasilkan pendapatan bunga. 

Oleh karena penciptaan laba perbankan konvensional umumnya didominasi 

pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini menjadi hal yang krusial dalam 

perhitungan laba yang dapat dihasilkan oleh perbankan. Hal ini tidak terlepas dari 
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tingkat rating kredit yang diberikan bank kepada masyarakat, semakin baik 

kualitas kredit yang diberikan maka akan semakin besar pendapatan bunga yang 

mengakibatkan semakin besarnya laba bank. Tentunya hal ini hanya berlaku pada 

bank konvensional yang mengandalakan investasi. Dalam sistem bank 

konvensional kita mengenal dengan adanya bank transaksional. Bank 

transactional adalah bank yang mengandalkan transaksi harian yang terjadi 

hingga mendapatkan pendapatan dari biaya yang dibebankan atas tiap transaksi 

yang terjadi. 

Tabel 1.1 

Statistika Perbankan Indonesia 

(Dalam Miliar Rupiah) 

 
Dana Pihak Ketiga Kredit Tersalurkan Pendapatan Bunga BOPO NPL 

2006 1.287.102,- 792.927,- 104.953,- 86,98% 3,27% 

2007 1.510.834,- 1.002.012,- 114.071,- 84.05% 2,37% 

2008 1.753.292,- 1.307.688,- 143.191,- 88.95% 2,37% 

2009 1.973.042,- 1.437.930,- 175.689,- 86,63% 2,30% 

2010 2.338.824,- 1.765.845,- 203.963,- 86,14% 1,86% 

Source : Statistika Perbankan Indonesia 2006 - 2010 

Berdasar pada data yang didapat dari statistik perbankan Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan dalam 

pengumpulan dana pihak ketiga pada setiap tahunnnya hingga pada 2010 tercatat 

dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan mencapai Rp 2.338.824 Miliar. 

Kenaikan dana pihak ketiga ini pun diimbangi dengan kenaikan kredit tersalurkan 
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kemasyarakat yang hingga pada 2010 mencapai Rp 1.765.845 Miliar. Dengan 

adanya kenaikan kredit yang tersalurkan, maka akan terjadi peningkatan 

pendapatan bunga. Dimana pada 2010 tercatat pendapatan bunga perbankan 

Indonesia Rp 203.963 Miliar. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga, kredit 

tersalurkan, pendapatan bunga serta tingkat NPL yang menurun setiap tahunnya, 

hal ini semestinya mampu memacu pertumbuhan pendapatan hasil usaha 

perbankan. Dengan meningkatnya pendapatan hasil usaha maka semestinya hal ini 

menciptakan laba bersih yang lebih baik dari tahun ke tahun. Laba dalam dunia 

perbankan juga tidak terlepas dari perbanding antar biaya operasional dengan laba 

operasional dalam setiap kegitatannya. Tingkat BOPO (Biaya Operasional Laba 

Operasional) yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa pendapatan pada 

dunia perbankan habis digunakan untuk membiayai biaya operasional, sehingga 

hal ini berdampak pada laba yang mampu dihasilkan oleh perbankan itu sendiri. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2009) dalam penelitiannya 

yang dilakukan pada industri barang konsumsi menunjukan laba bersih, arus kas 

operasi, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan pada 

prediksi laba. (Febryansah, 2010) yang melakukan penelitian serupa pada sektor 

aneka industri menemukan arus kas operasi dan pendapatan memiliki pengaruh 

positif namun tidak signifikan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

negatif dan tidak signifikan. 

Pada penelitian yang dilakukan (Hapsari,2007), yang menggunakan rasio 

keuangan untuk memprediksi laba pada perusahaan manufaktur menemukan total 
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aset turnover, net profit margin, dan gross profit margin mempengaruhi secara 

signifikan dan positif terhadap pertumbuhan laba. 

Penelitian tentang laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas 

masa depan juga dilakukan oleh (Parawiyati dan Baridwan, 1998). Hasil dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa laba dan arus kas dalam memprediksi laba masa 

depan menunjukan signifikansi dengan probabilitas kesalahan dibawah 5%. Dan 

memiliki koefisien korelasi diatas 40% yang berarti bahwa ada hubungan antara 

laba dan arus kas dalam memprediksi laba. Penelitian yang sama juga dilakukan 

oleh (Dwiati, 2008), penelitian ini meneliti kemampuan arus kas, laba, dan akrual 

dalam memprediksi arus kas dan laba masa depan. Dalam penelitian ini arus kas 

memiliki tingkat signifikansi 0,001 dalam memprediksi laba masa depan, Laba 

memiliki tingkat signifikansi 0,000 dalam prediksi laba masa depan. Hal ini 

berarti arus kas dan laba secara signigikan mempengaruhi prediksi laba.  

Penelitian mengenai prediksi laba bersih pernah dilakukan oleh Widyoko 

dan Hadi (2005) dengan menggunakan arus kas pada perusahaan non bank yang 

terdaftar di bursa efek jakarta. Penelitian ini memiliki hasil bahwa arus kas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap laba. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melanjutkan peneilitan dari Febryansah 

(2010), sehingga diambil judul : 

“Kemampuan Laba bersih, Arus kas Operasi, Pendapatan bunga, dan Dana 

Pihak Ketiga Dalam Memprediksi Laba Bersih Masa Depan Pada Sektor 

Perbankan Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2006 – 2010” 
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1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasar pada latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini : 

1. Apakah laba bersih tahun pengamatan memiliki pengaruh dalam prediksi 

laba bersih masa depan? 

2. Apakah arus kas operasi tahun pengamatan memiliki pengaruh dalam 

prediksi laba bersih masa depan? 

3. Apakah pendapatan bunga tahun pengamatan memiliki pengaruh dalam 

prediksi laba bersih masa depan? 

4. Apakah dan pihak ketiga tahun pengamatan memiliki pengaruh dalam 

prediksi laba bersih masa depan? 

5. Apakah laba bersih, arus kas operasi, pendapatan dan Ukuran DPK memiliki 

pengaruh dalam prediksi laba? 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Dari perumusan masalah, maka penulis mengambil batasan : 

1. Penelitian dilakukan pada industri keuangan khususnya perbankan yang 

terdaftar di BEI sejak 2006. 

2. Arus kas yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas pada arus kas 

operasi, Karena jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah operasi bank dapat 
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menghasilkan arus kas yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional 

bank. 

3. Laba yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk 

memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian. Sehingga peneliti dapat 

menguji apakah indikator yang terdapat dalam perumusan masalah dapat 

menggambarkan laba di masa depan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi : 

Diharapakan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Praktisi : 

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam memprediksi laba bersih di masa depan 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan 

 Pada Bab 1, dipaparkan tentang hal yang menjadi latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah, dan ruang lingkup permasalahan. 
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Bab 2 Landasan Teori 

 Pada Bab 2, menguraikan teori – teori dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan 

Bab 3 Metode Penelitian 

 Pada Bab 3, menguraikan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan, populasi dan sampel, dan sumber dan tekhnik pengumpulan data serta 

variabel. 

Bab 4 Hasil Analisa  

 Pada Bab 4, menguraikan analisa terhadap data yang didapat dari hasil 

analisa 

Bab 5 Kesimpulan, keterbatasan dan Saran 

 Pada Bab 5, berisi kesimpulan yang didapat dari hasil analisa, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Laporan Keuangan 

Dalam PSAK No. 1 per Juni 2012 Laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

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

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas yang meliputi : 

a) Aset 

b) Liabilitas 

c) Ekutias 

d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik 

f) Arus kas 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 

a) Laporan posisi keuangan 

b) Laporan laba rugi 

c) Laporan perubahan ekuitas 
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d) Laporan arus kas selama periode 

e) Catatan atas laporan keuangan 

Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan 

akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan keuangan dan hasil operasi 

perusahaan (Untung dan Sugiono,2008 dalam penelitian Pratiwi 2009). 

Beradasar pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan pada PSAK per Juni 2012, pengguna laporan keuangan adalah : 

1. Investor, investor membutuhkan informasi atas laporan keuangan untuk 

menentukan kapan harus menjual, membeli dan menahan investasi. Laporan 

keuangan juga membantu investor dalam memprediksi dividen yang akan 

dibagi ditiap akhir periode. 

2. Karyawan, karyawan membutuhkan informasi ini terkait stabilitas dan 

profitabilitas tempat mereka bekerja. Karena hal ini menentukan 

kemampuan perusahaan untuk meberikan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk 

menetapkan batas pinjaman yang dapat diberikan. 

4. Pelanggan membutuhkan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan 

perjanjian kerja sama jangka panjang dengan entitas. 

5. Pemerintah, memerlukan laporan keuangan untuk menentukan perkembagan 

sektor industri dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. 

6. Masyarakat, membutuhkan informasi ini terkait dengan penyediaan 

informasi terkait trend, perkembangan perusahaan yang mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
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Laporan keuangan yang umumnya disediakan, adalah 

1. Neraca 

Laporan yang menunujukan keadaan keuangan suatu perusahaan pada 

peridoe pelaporan tertentu. Neraca sendiri merupakan keseimbangan antar aset 

dan kewajiban ditambah modal. Neraca juga berguna untuk menentukan 

kemampuan likuiditas dan tingkat penyelesaian hutang yang telah jatuh tempo. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan yang disusun beradasar pada pendapatan dan biaya beban selama 

periode tertentu, untuk menunjukan laba/rugi selama periode tersebut. Laporan ini 

juga digunakan untuk mengukur kesuksesan sebuah perusahaan dalam satu 

periode waktu, dimana investor dan pebisnis menggunakannya untuk mengukur 

profitabilitas dan nilai perusahaan. 

3. Laporan arus kas 

Tujuan utama dalam pelaporan arus kas adalah untuk menunjukan informasi 

yang relevan terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan 

oleh entitas dalam kurun waktu tertentu. 

4. Laporan perubahan modal 

Laporan yang menunjukan aktivitas perubahan modal dalam kurun waktu 

tertentu pada sebuah entitas. 

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) dalam buku Intermediate 

Accounting menyatakan bahwa tujuan dari financial reporting adalah untuk 

menyediakan informasi yang berguna dan potensi perusahaan bagi investor, 

pemberi pinjaman dan kreditur lainnya dalam kapasitasnya sebagai pemberi 
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modal. Oleh karena itu pelaporan keuangan harus memiliki basic objective, 

fundamental concepts, dan recognition, measurement, dan disclosure concepts. 

Basic objective adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

laporan keuangan harus mampu menyediakan informasi yang berguna dan potensi 

perusahaan bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam kapasitas 

mereka sebagai pemberi modal. 

Fundamental concepts, konsep ini berusaha menjelaskan karakteristik 

kualitatif dan elemen dalam laporan keuangan. Dimana didalamnya terdapat 

fundamental qualities yang terbagi atas : 

1. Relevance 

Relevance atau relevansi adalah karakteristik dalam fundamental quality 

dimana informasi akuntansi akan berguna dalam pengambilan keputusan, 

sehingga informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam 

pembentukan keputusan. 

Sehingga informasi akuntansi yang relevan harus memenuhi kriteria, 

predictive value dan confirmatory value atas kinerja perusahaan. predictive value 

ini sangat dibutuhkan agar kreditur dan investor mampu membentuk analisa 

prediksi dan membentuk ekspetasi atas perusahaan. Sedangkan confirmatory 

value membantu kreditur dan investor dalam mengoreksi ekspektasi kreditur dan 

investor. 

2. Faithful representation 
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faithful representation adalah kemampuan laporan keuangan untuk 

mendeskripsikan bahwa hal yang tertulis dalam laporan keuangan memang benar 

terjadi. Hal ini dikarenakan banyak pengguna laporan keuangan tidak melakukan 

evaluasi ulang atas laporan keuangan. 

Informasi yang faithful representation memiliki kriteria, completeness, 

neutrality, dan bebas dari kesalahan. Completeness mengartikan bahwa laporan 

keuangan telah melaporkan seluruh transaksi keuangan yang terjadi didalam 

perusahaan secara tepat dan benar. Neutrality mengartikan bahwa laporan 

keuangan harus melaporkan segala kinerja keuangan baik yang berdampak baik 

ataupun buruk bagi perusahaan. Sebagai contohnya adalah perusahaan harus 

melaporkan segala bentuk gugatan hukum yang terjadi selama periode pelaporan. 

Bebas dari kesalahan mengartikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan 

secara akurat. 

Laporan keuangan yang telah memenuhi fundamental qualities akan 

mengalami peningkatan kualitas, hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi : 

1. Comparability 

Karena laporan keuangan dibuat dengan cara yang sama, maka informasi 

yang terdapat didalam laporan keuangan menjadi dapat diperbandingkan antara 

satu dengan lainya oleh kreditur ataupun investor. 

2. Verifiability 

Karena laporan dibuat dengan konsep yang sama, maka laporan keuangan 

harus memiliki hasil yang sama ketika diperiksa oleh lembaga yang berbeda. 
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3. Timeliness 

Mengindikasikan bahwa laporan keuangan akan mampu mempengaruhi 

keputusan yang diambil karena laporan keuangan masih memiliki informasi yang 

dibutuhkan oleh pembuat keputusan. 

 

 

 

4. Understandability 

Adalah kemampuan laporan keuangan untuk digunakan dan dipahami oleh 

semua pengambil keputusan dalam mengambil segala macam keputusan. Hal ini 

terjadi ketika laporan keuangan terklasifikasi, terkarakterisasi, dan dibuat dengan 

jelas. 

Pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia(2008) menjelaskan tujuan 

dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi 

serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. 

2.1.2. Laporan Arus Kas 

Berdasar pada PSAK No. 2 per Juni 2012, informasi atas arus kas berguna 

untuk sebagai dasar penilaian atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas dan menilai kebutuhan kas yang dibutuhkan oleh perusahaan 

selama kurun waktu tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan yang 
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dilakukan oleh pebisnis dan investor, mereka menggunakan laporan arus kas 

sebagai dasar evaluasi atas kebutuhan dan kemampuan menciptakan kas pada 

periode selanjutnya. Oleh karena itu tujuan pernyataan ini memberi informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas yang terjadi selama periode 

pelaporan. Laporan arus kas dibagi atas 3 aktivitas yaitu, aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

Kieso (2011), berpendapat bahwa tujuan utama dari pelaporan arus kas 

adalah untuk menyediakan infomasi yang relevan terkait penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode. Sehingga 

pelaporan arus kas harus melaporkan 1) efek kas atas operasi, 2) transaksi 

investing, 3) transaksi financing, dan 4) laporan kenaikan dan penurunan dalam 

kas selama periode. Maka pelaporan arus kas harus mampu menjawab : 

1. Darimana kas dalam periode pelaporan berasal? 

2. Digunakan untuk kas dalam periode pelaporan? 

3. Berapa perubahan kas selama periode pelaporan? 

4. Bagaimana trend dari pelaporan arus kas atas aktivitas operasi? 

5. Dan apa yang menyebabkan arus kas operasi bernilai positif dan negatif? 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), laporan arus kas adalah 

laporan yang menunjukan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu 

yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

2.1.2.1.Aktivitas Operasi 
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Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, 

membayar dividen dan melalukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), mendefinisikan arus kas 

operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan. 

Beberapa contoh aktivitas dalam aktivitas operasi : 

1. Penerimaan kas dari penjualan jasa 

2. Penerimaan kas dari royalti, fees, komissi, dan pendapatan lain 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa 

4. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan 

5. Penerimaan kembali dan pembayaran pajak penghasilan 

6. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjualbelikan. 

Dalam PSAK No.2 per Juni 2012, Pelaporan arus kas atas aktivitas operasi 

menggunakan 2 metode yaitu 

1. Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas 

bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. 

2. Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan 

mengoreksi pengaruh dari transaksi nonkas, penangguhan atau akrual dari 
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penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa 

depan, dan usur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas 

investasi atau pendanaan. 

Dalam PSAK No.2 per Juni 2012 IAI menjabarkan, 

“Dengan metode langsung Kelompok utama dari pernerimaan kas bruto dan 

pengeluran kas bruto diungkapkan. Dalam metode tidak langsung laba atau rugi 

disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi nonkas, penangguhan, 

atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan 

masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas 

investasi atau pendanaan” 

2.1.2.2.Aktivitas Investasi 

Arus kas investasi mencerminkan pengeluaran yang terjadi untuk 

membentuk sumber daya yang menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan. Diantaranya, penerimaan dan penagihan hutang serta pembelian dan 

penjualan properti, bangunan, dan equipment. 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), mendefinisikan aktivitas 

investasi merupakan aktivitas atas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang 

serta investasi lain yang tidak setara kas. 

Contoh arus kas dalam aktivitas investasi  : 

1. 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. 
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2. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset takberwujud dan aset jangka 

panjang lain 

3. 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 diperjualbelikan) 

4. Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekutias entitas 

lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen 

yang dianggap setara kas ataau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjualbelikan) 

5. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang 

muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan) 

6. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan 

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh 

lembaga keuangan) 

7. Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts, 

option conctracts, dan swap contracts, kecuali juka kontrak tersebut 

dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika 

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan 

8. Penerimaan kas dari future contracts, forward contracts, option conctracts, 

dan swap contracts, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau duiperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut 

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 
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2.1.2.3.Aktivitas Pendanaan 

Arus kas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa 

depan oleh para penyedia modal. Hal ini meliputi liabilitas dan equitas, dimana 

didalamnya terdapat pendanaan melalui penambahan modal dan aktivitas 

peminjaman dan pembayaran atas hutang. 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), mendefinisikan aktivitas 

pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan 

komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

Contoh arus kas dalam aktivitas pendanaan : 

1. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain 

2. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas 

3. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan 

pinjaman jangka pendek dan panjang 

4. Pelunasan pinjaman 
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Tabel 2.1 

Format Pelaporan Arus Kas Metode Tidak Langsung (Rp) 

Arus kas dari aktivitas operasi 20XB 20XA 

Laba/rugi bersih XXXX XXXX 

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi 

bersih menjadi kas bersih diperoleh dari 

kegiatan operasi: 

  

Penyusutan aktiva tetap XXXX XXXX 

Penyisihan kerugian (pembalikan atas 

penyisihan) untuk : 
XXXX XXXX 

Giro pada bank lain XXXX XXXX 

Penempatan pada bank lain XXXX XXXX 

Surat-surat berharga XXXX XXXX 

Kredit XXXX XXXX 

Penyertaan saham XXXX XXXX 

Aktiva lain lain XXXX XXXX 

Komitmen dan kontinjensi yang 

mempunyai risiko kredit 
XXXX XXXX 

Penyisihan atas penurunan nilai pasar surat-

surat berharga 
XXXX XXXX 

Laba penjualan aktiva tetap XXXX XXXX 

Pendaptan dividen XXXX XXXX 

Laba penjualan saham perusahaan asosiasi XXXX XXXX 

Amortisasi biaya emisi saham ditangguhkan XXXX XXXX 

Amortisasi aktiva tidak berwujud XXXX XXXX 

Selisih kurs karena penjabaran laporan 

keuangan 
XXXX XXXX 

   

Perubahan aktiva dan kewajiban operasi :   

Penempatan pada bank lain XXXX XXXX 

Surat-surat berharga XXXX XXXX 

Kredit XXXX XXXX 

Aktiva lain-lain XXXX XXXX 

Simpanan :   

Giro XXXX XXXX 

Tabungan XXXX XXXX 

Deposito berjangka XXXX XXXX 

Sertifikat deposito XXXX XXXX 

Kewajiban segera lainnya XXXX XXXX 

Hutang pajak XXXX XXXX 

Kewajiban lain-lain XXXX XXXX 

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) 

kegiatan operasi 
XXXX XXXX 
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Arus kas dari kegiatan investasi :   

Penyertaan saham XXXX XXXX 

Hasil penjualan saham perusahaan asosiasi XXXX XXXX 

Perolehan aktiva tetap XXXX XXXX 

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan untuk 

akun aktiva tetap 
XXXX XXXX 

Hasil penjualan aktiva tetap XXXX XXXX 

Penerimaan dividen XXXX XXXX 

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) 

kegiatan investasi 
XXXX XXXX 

   

Arus kas dari kegiataan pendanaan :   

Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima XXXX XXXX 

Hasil penerbitan saham XXXX XXXX 

Pembayaran dividen XXXX XXXX 

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) 

kegitaan pendanaan 
XXXX XXXX 

   

Kas dan setara kas awal tahun XXXX XXXX 

Kas dan setara kas akhir tahun XXXX XXXX 

   

Kas dan setara kas terdiri atas :   

Kas XXXX XXXX 

Giro pada bank Indonesia XXXX XXXX 

Giro pada bank lain XXXX XXXX 

Jumlah kas dan setara kas XXXX XXXX 
Sumber : pedoman akuntansi perbankan indonesia (2001) 
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Tabel 2.2 

Format Pelaporan Arus Kas Metode Langsung (Rp) 

Arus kas dari aktivitas operasi 20XB 20XA 

Bunga,, hasil investasi, provisi dan komisi yang 

diterima 
XXXX XXXX 

Bunga dan beban pembiayaan lainnya yang 

harus dibayar 
XXXX XXXX 

Pendapatan operasional lainnya XXXX XXXX 

Laba selisih kurs-bersih XXXX XXXX 

Beban tenaga kerja XXXX XXXX 

Beban administrasi dan umum XXXX XXXX 

Laba sebelum perubahan dalam aktiva dan 

kewajiban operasi 
XXXX XXXX 

Perubahan dalam aktiva dan kewajiban 

operasi 
  

Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :   

Penempatan pada bank lain XXXX XXXX 

Surat-surat berharga yang dimiliki dan tagihan 

lainnya 
XXXX XXXX 

Kredit XXXX XXXX 

Aktiva lain-lain XXXX XXXX 

Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi :   

Simpanan   

Giro XXXX XXXX 

Tabungan XXXX XXXX 

Deposito berjangka XXXX XXXX 

Sertifikat deposito XXXX XXXX 

Hutang pajak XXXX XXXX 

Kewajiban lain-lain XXXX XXXX 

Selisih kurs karena penjabaran laporan 

keuangan 
XXXX XXXX 

Kas bersih yang diperoleh (digunakan) 

untuk aktivitas operasi  
XXXX XXXX 

Arus kas dari aktivitas investasi   

Obligasi negara republik Indonesia XXXX XXXX 

Hasil penjualan aktiva tetap XXXX XXXX 

Perolehan aktiva tetap XXXX XXXX 

Kenaikan penyertaan saham XXXX XXXX 

Kas bersih yang diperoleh (digunakan) 

untuk aktivitas investasi 
XXXX XXXX 

   

Arus kas dari aktivitas pendanaan   

Penurunan pinjaman subordinasi XXXX XXXX 

Penurunan pinjaman yang diterima XXXX XXXX 
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Penurunan surat-surat berharga yang diterbitkan XXXX XXXX 

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas 

pendanaan 
XXXX XXXX 

   

Penurunan bersih kas dan setara kas XXXX XXXX 

Kas dan setara kas awal periode XXXX XXXX 

Kas dan setara kas akhir periode XXXX XXXX 

   

Kas dan setara kas terdiri atas   

Kas XXXX XXXX 

Giro pada bank Indonesia XXXX XXXX 

Giro pada bank lain XXXX XXXX 

Jumlah kas dan setara kas XXXX XXXX 
Sumber : pedoman akuntansi perbankan indonesia (2001) 

2.1.3. Laba Bersih 

Laba adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis selain dari jumlah 

yang dikeluarkan untuk gaji dan biaya lainnya(Nickels, J.McHugh dan 

S.McHugh. 2009). Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran 

kinerja atau sebagai dasar penilaian kinerja.  

Dalam teori akuntansi laba umumnya merujuk pada konsep laba 

komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset selain dari 

transkasi pemilik. Secara struktural laba didefinisikan sebagai pendapatan yang 

telah dikurangi biaya dalam operasional(Suwardjono, 2005 dalam penelitian 

Dwiati, 2008). 

PSAK perJuni 2012 dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan paragraf 69 dinyatakan: 

“Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja 

atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi atau laba per 
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saham. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah 

penghasilan dan beban” 

Pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam 

Standar Akuntansi Keuangan per Juni 2012, Unsur penghasilan dan beban dapat 

di definisikan sebagai berikut : 

1. Income adalah kenaikan nilai ekonomi selama suatu periode akuntansi 

dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset dan penurunan liabilitas. 

Hal ini meliputi pendapatan dan keuntungan. 

2. Beban adalah penurunan nilai ekonomi selama suatu periode akuntansi 

dalam bentuk arus kas keluar dan penurunan aset dan kenaikan liabilitas. 

Meliputi kerugian dan beban yang timbul selama aktivitas perusahaan 

berlangsung. 

Kieso (2011) menjelaskan lebih lanjut, mengenai pendapatan, keuntungan, 

kerugian, dan beban. Pendapatan adalah segala hal yang terkait dengan aktivitas 

perusahaan, seperti penjualan, fees, pendapatan bunga, dan dividend. Gain adalah 

pos pendapatan lain yang mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas bank, 

sebagai contohnya adalah penjualan long-term asset. Beban adalah segala hal 

yang terkait dengan biaya aktivitas operasi perusahaan, seperti gaji, biaya sewa, 

dan depresiasi. loss adalah kerugian lain yang mungkin timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas bank, seperti kerugian atas penjualan long-term asset. 

Tabel 2.3 

Laporan Laba Rugi Komprehensif (Rp) 
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 20XB 20XA 

Pendapatan dan beban operasional   

Pendapatan bunga   

Bunga XXXX XXXX 

Provisi dan komisi XXXX XXXX 

Jumlah pendapatan bunga XXXX XXXX 

Beban bunga   

Bunga XXXX XXXX 

Provisi dan komisi XXXX XXXX 

Jumlah beban bunga XXXX XXXX 

Pendapatan bunga – bersih XXXX XXXX 

Pendapatan operasional lainnya   

Pendapatan transaksi mata uang asing XXXX XXXX 

Pendaptan - bersih dari penyertaan saham 

(metode ekuitas) 
XXXX XXXX 

Pendapatan dividen (metode biaya) XXXX XXXX 

Imbalan (fee) XXXX XXXX 

Keuntungan bersih penilaian efek yang 

diperdagangkan 
XXXX XXXX 

Keuntungan bersih penjualan efek XXXX XXXX 

Lain-lain XXXX XXXX 

Jumlah pendapatan operasional lainnya XXXX XXXX 

Beban penyisihan kerugian aktiva produktif XXXX XXXX 

Beban estimasi kerugian komitmen dan 

kontinjensi 
XXXX XXXX 

Beban operasional dan lainnya   

Administrasi dan umum XXXX XXXX 

Tenaga kerja XXXX XXXX 

Lain-lain XXXX XXXX 

Jumlah beban operasional lainnya XXXX XXXX 

Laba (rugi) operasional XXXX XXXX 

   

Pendapatan dan beban non operasional   

   
Sumber : pedoman akuntansi perbankan indonesia (2001) 

2.1.4. Pendapatan Bunga 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis dalam satu 

periode tertentu dengan menjual barang dan jasa(Nickels, et all. 2009) 

Standar Akuntansi Keuangan per Juni 2012 menyatakan, pendapatan adalah 

arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal 
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entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan 

ekutias yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), mendefinisikan 

pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dan bank 

pada aktiva produktif. 

Hal ini diterapkan dalam pendapatan yang timbul dari transaksi dan 

kejadian, 

1. Penjualan jasa 

2. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, 

dan dividen 

Pendapatan bunga memainkan peranan yang penting dalam dunia perbankan 

guna membentuk pendapatan bagi perbankan. Dalam buku Mangement of 

Banking (Heffernan, 2005) dinyatakan, “Loans are the major asset in most banks 

portofolio and generate the greatest amount of income before tax and expenses”. 

Pendapatan bunga ini sendiri merupakan penjumlahan keseluruhan atas bunga 

dari dana kredit dan deposito pada institusi jasa keuangan yang lain. Pendapatan 

bunga juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan atas bunga kredit dan bunga dana 

pihak ketiga. Seiring berjalannya kegiatan perbankan selisih bunga dapat berubah. 

Hal ini terjadi karena dalam dunia perbankan ada dua macam jenis rate kredit, 

Floating rate dan Fixed rate. Floating rate atau bunga mengambang adalah 

penerapan bunga kredit yang dapat berubah setiap waktunya mengikuti rate yang 

berlaku. Sedangkan fixed rate adalah penetapan bunga kredit diawal sehingga 

bunga kredit tidak akan berubah.  
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2.1.5. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Simpanan Pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan pihak ketiga 

ini bersumber dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang 

diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang 

dimiliki oleh bank (Bastian dan Suhardjono, 2006). 

Deposito berjangka merupakan bentuk simpanan pada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang dijanjikan atau 

setelah pemberitahuaan. Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan 

denda(Bastian dan Suhardjono, 2006). 

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ditetapkan pengertian 

sertifikat adalah simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat 

penyimpanannya dapat diperdagangkan atas unjuk. Bunga sertifikat dihitung 

secara diskonto yaitu selisih antar nilai nominal deposito sertifikat dengan jumlah 

uang yang disetor(Bastian dan Suhardjono, 2006) 

Pedoman akuntansi perbankan Indonesia (2001), menjelaskan bahwa 

simpanan dana pihak ketiga adalah Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang 

merupakan kewajiban bank kepada masyarakat dimana dana/simpanan tersebut 

dapat ditarik/dicairkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dana simpanan akan membentuk pembayaran bagi nasabah, baik ketika 

terjadi permintaan penarikan dana atau pada saat pembayaran bunga oleh bank. 

Dana simpanan ini bersifat liabilities atau hutang bagi perbankan, oleh karena itu 
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dana simpanan memerlukan penangannan yang baik agar dapat menciptakan 

maksimisasi profit yang baik. Dan karena itu juga diperlukan pengeloalaan 

likuiditas yang baik dalam menangani dana ini. Seperti yang dijelaskan dalam 

buku Modern Banking (Heffernan, 2005), “Banks activity is to offer liquidity to 

their customer. Customer expect to be able to withdraw anytime”. 

2.1.6. Industri Sektor Perbankan 

Sektor perbankan adalah sektor usaha yang berbeda dari kebanyakan. 

Ketika sektor usaha yang lain mengandalkan modal utamanya dan kewajiban 

berupa hutang sebagai penggerak operasi. Perbankan menggunakan kewajiban 

dalam hal ini dana pihak ketiga sebagai unsur utama penggerak operasionalnya, 

Sedangkan modal utama dipakai sebagai  Penahan apabila terjadi kondisi ekonomi 

yang diluar kendali sehingga bank mengalami kerugian, Modal perbankan juga 

digunakan sebagai (Macdonald dan Kooh, 2006)  

1. Indikator tingkat keamanan investasi 

2. Menjadi indikator kapasitas operasional perbankan 

3. Pemenuhan standar Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia  

4. Menarik surplus dana yang ada dimasyarakat 

Sesuai dengan penjelasan diatas maka dana surplus yang dikumpulkan dari 

masyarakat menjadi bagian vital dalam kegiatan operasional perbankan. Hal ini 

terkait dengan usaha perbankan dalam menyalurkan dana yang berhasil 

dikumpulkan kembali kemasyarakat sebagai investasi, baik dalam bentuk 

pemberian kredit atau modal. Dalam hal pengumpulan surplus dana dimasyarakat 
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bank juga mempertimbangkan cost of money yang wajar dalam pengumpulannya. 

Cost of money yang wajar nantinya akan digunakan bersama overhead cost untuk 

menentukan tingkat bunga kredit. Dengan cost of money yang wajar bank dapat 

membuat tingkat bunga kredit yang wajar sehingga dapat bersaing dengan bank 

lain. Dengan cost of money dan overhead cost yang rendah bank dapat membuat 

profit yang lebih besar yang didapat dari pendapatan bunga. 

Cost of money = cost of fund + overhead cost 

 

2.1.7. Pengaruh Laba Bersih Periode Sebelumnya Terhadap Laba Bersih 

Masa Depan 

Income statement melaporkan revenue dan expenses dan gains dan loses, 

dan diakhiri dengan pembentukan net income/loss (Gibson,2011). Seperti yang 

dijelaskan pada tabel 2.4 pembentukan net income yang terjadi selama periode 

akan menambah jumlah retained earning pada akhir periode yang sama. Retained 

earning adalah laba yang belum didistrubusikan dalam korporasi. Pada tabel 2.4 

retained earning digunakan sebagai penyeimbang atas penambahan kas atas laba 

selama periode akuntansi. 
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Gambar 2.1 

Pengaruh Laba Bersih Periode Sebelumnya Terhadap Laba Bersih Tahun 

Pengamatan 

Balance Sheet  Statement of Cash Flow  Balance Sheet 

December 31, 2010  December 31,2011  December 31,2011 

Assets  Cash flow from operating activities  Assets 

Cash  Net Income  Cash 

Receivable  -Decrease in inventory  Receivable 

Inventory  -Decrease in accounts payable  Inventory 

Land  Net cash flow from operating activities  Land 

Other assets    Other assets 

Total assets  Cash flow from investing activities  Total assets 

  -increase in land   

Liabilities  Net cash flow from investing activities  Liabilities 

Accounts payable    Accounts payable 

Wages payable  Cash flow from financing activities  Wages payable 

Total liabilities  + Capital stock  Total liabilities 

  -  Dividends   

Stockholder equity  Net cash flow from financing activities  Stockholder equity 

Capital stock    Capital stock 

Retained earnings  Net increase in cash  Retained earnings 

Total stockholders 

equity 

 Cash at begining year  Total stockholders 

equity 

  Cash at end of year   

Total liabilities 

and stockholder 

equity 

   Total liabilities 

and stockholder 

equity 

  Income Statement   

  For the Year Ended Dec 31, 2011   

  Revenue   

  - Expenses   

  Net Income   

     

  Statement of Retained Earnings   

  For the Year Ended Dec 31, 2011   

  Beginning Balance   

  + Net Income   

  - Dividends   

  Ending Balance   

Sumber : Financial Statement Analysis 12th Edition 
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2.1.8. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Laba Bersih Masa Depan 

Kieso (2011), menyatakan bahwa tujuan dari pelaporan arus kas untuk 

memberikan info terkait penerimaan dan pengeluaran kas.  

“cash is its lifeblood. Without cash, a company will not survive” – Kieso, 

2011 

Schroeder, Clark dan Cathey (2011) dalam buku Financial Accounting 

Theory and Analysis, berpendapat bahwa laporan arus kas yang merupakan 

bagian dari pelaporan keuangan, harus mampu menunjukan bagaimana dan 

digunakan untuk apa profit yang seharusnya didapat dari arus kas atas aktivitas 

operasi. Arus kas juga menunjukan ketersediaan dana untuk membayar dividen 

dan investasi. Kas yang juga digunakan sebagai dana untuk menjalankan aktivitas 

operasional perusahaan dan juga sebagai pelindung apabila terjadi keadaan yang 

mendesak. 

Dalam Pedoman Akuntasi Perbankan Indonesia dijelaskan bahwa kas 

adalah komponen alat likuid yang tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu 

dikendalikan agar tidak menimbulkan dana yang menganggur. Hal ini juga terkait 

dengan bisnis utama perbankan yang terkait dalam penyediaan dana segar yang 

disalurkan dalam bentuk kredit. 

2.1.9. Pengaruh Pendapataan Bunga Terhadap Laba Bersih Masa Depan 

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh perbankan 

atas pemberian kredit. Sehingga memainkan peranan yang penting dalam 

pencipataan laba perbanakan, seperti yang telah dikemukakan Heffernan, (2005). 
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“Loans are the major asset in most banks portofolio and generate the greates 

amount of income before tax and expenses” - Heffernan, 2005 

Dalam Pedoman akuntansi Perbankan Indonesia juga dijelaskan bahwa 

pengakuan pendaptan bunga dan beban bunga merupakan hal yang fundamental 

dan menjadi dasar untuk menetukan profitabilitas kegiatan operasional perbankan. 

2.1.10. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bersih Masa Depan 

Dalam buku banking system, kegiatan perbankan adalah untuk menawarkan 

jasa pada konsumennya yang berupa pengurusan terhadap aset yang berupa uang 

atau kas. Sebagai imbal hasil atas penyediaan jasa ini bank mendapatkan 

keuntungan atau pendapatan atas pengelolaan dana konsumen. 

Triandaru dan Budisantoso (2006) , Dana yang berhasil dihimpun oleh 

perbankan dapat menjadi beban apabila dibiarkan tanpa ada proses alokasi yang 

produktif, sehingga bank akan berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai 

bentuk aktiva dalam rangka memenuhi kewajibannya berupa imbal jasa bunga dan 

dalam rangka memperoleh pendapatan bagi bank itu sendiri. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan prediksi laba masa depan telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti : 

1. Dwiati (2008) melakukan penelitian, yang pertama arus kas, laba dan akrual 

dalam memprediksi arus kas masa depan. Kedua,  arus kas, laba, dan akrual 

dalam memprediksi laba masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan 
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mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada tahun 2004 -  2006, dimana sampel yang sesuai dengan kriteria 

berjumlah 45 dari total populasi 144 perusahaan. Teknik analisa yang 

digunakan untuk membutikan hipotesis adalah regresi linier berganda. 

Dimana variabel dependennya adalah arus kas masa depan dan laba masa 

depan sedangkan variabel independen arus kas tahun berjalan, laba tahun 

berjalan, dan akrual tahun berjalan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

arus kas tahun berjalan memiliki nilai positif signifikan dalam memprediksi 

laba. Pada laba tahun berjalan memiliki nilai positif signifikan dalam 

memprediksi laba masa depan. 

2. Widiyoko dan Hadi (2005) melakukan penelitian terhadap pengaruh akrual 

dan arus kas terhadap prediksi laba. Penelitian ini dilakukan terhadap 

perusahaan go publik non bank yang terdaftar di BEJ pada tahun 2000 

hingga 2002, dimana didapat 177 perusahaan sebagai sampel penelitian. 

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah komponen 

akrual dan komponen arus kas dengan variabel dependen tingkat laba. 

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

berganda. Dalam penelitian ini didapat kesimpulan bahwa komponen akrual 

berpengaruh singnifikan positif terhadap prediksi laba. Dan pada komponen 

arus kas juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap prediksi laba. 

3. Pratiwi (2009) melakukan penelitian laba bersih, arus kas operasi, dan 

ukuran perusahaan dalam memprediksi laba bersi. Penelitian ini dilakukan 

pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2005 
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hingga 2007. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive judgement 

sampling method, dimana sampel akhir yang didapat sebanyak 54 

perusahaan. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah 

laba bersih, sedangkan variabel independen yang digunakan laba bersih 

tahun sebelumnya setelah pajak, arus kas operasi tahun sebelumnya, dan 

ukuran perusahaan tahun sebelumnya yang dinilai dengan total aktiva 

perusahaan. Model penelitian yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Dalam penelitian ini didapati, laba bersih tahun sebelumnya 

mampu memprediksi laba bersih secara positif signifikan. Arus kas tahun 

sebelumnya dalam memprediksi laba bersih juga memiliki hasil signifikan 

positif. Pada ukuran perusahaan juga didapati hasil signifikan positif dalam 

memprediksi laba bersih. 

4. Febryansah (2010) melakukan penelitian kemampuan laba bersih, arus kas 

operasi, pendapatan, dan ukuran perusahaan dalam memprediksi laba bersih. 

Penelitian ini dilakukan pada sektor aneka industri yang telah go public dan 

terdaftar di BEI dari tahun 2004 hingga 2008. Pemilihan sampel dilakukan 

dengan purposive sampling dimana didapati 19 perusahaan sebagai sampel 

penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini adalah laba bersih, 

sedangkan pada variabel independen  laba bersih, arus kas operasi, 

pendapatan, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian yang didapat bahwa, 

laba bersih saat ini mempunyai pengaruh signifikan positif dalam 

memprediksi laba bersih masa depan. Arus kas operasi memiliki pengaruh 

positif namun tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih masa depan. 
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Pada pengujian pendapatan terhadap laba bersih didapati memiliki pengaruh 

positif namun tidak signifikan. Sedang pada ukuran perusahaan didapati 

hubungan negatif dan tidak signifikan dalam memprediksi laba masa depan. 

5. Baridwan dan Parawiyati (1998) melakukan penelitian tentang laba dan arus 

kas apakah memiliki pengaruh dalam memprediksi  laba dan arus kas masa 

depan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEJ dari tahun 1989 sampai 1994. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari bapepam dengan metode purposive sampling, 

hingga didapat 48 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. 

Perusahaan manufaktur dipilih dalam penelitian ini karena homogenitasnya 

dalam aktivitas penghasilan pendapatan utama. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laba dan arus kas tahun sebelumnya, 

dengan variabel independen laba dan arus kas saat ini. Dalam penelitian ini, 

laba merupakan laba bersih tahunan sebelum item luar biasa dan arus kas 

adalah arus kas tahunan dari aktivitas operasi. Model penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier. Hasil penelitian ini 

didapati bahwa pengujian prediktor laba dan arus kas dalam memprediksi 

laba dan arus kas memiliki hasil signifikan, dimana laba memberikan nilai 

koefisien regresi yang lebih besar dari arus kas. Pengujian juga dilakukan 

pada kemampuan incremental laba dalam memprediksi arus kas yang 

menunjukan hasil koefisien prediktor laba bersih lebih besar dibanding arus 

kas dalam memprediksi arus kas. 
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6. Yaniartha (2011) melakukan penelitian atas predisksi profit dan cash flow. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, menggunakan laporan laba dan arus kas dari tahun 2004 

hingga 2009. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga 

dari 160 perusahaan terpilih 32 perusahaan sebagai sampel. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian adalah laba bersih setelah 

pajak dan arus kas operasi 2004 – 2008. Dan variabel dependen yang 

digunakan laba bersih setelah paja dan arus kas operasi 2005 – 2009. 

Metode dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode 

pooled regression. Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini adalah 1) 

Kemampuan prediktor laba dalam memprediksi laba satu tahun kedepan 

lebih baik dari prediktor laba terhadap arus kas. 2) Kemampuan prediktor 

arus kas dalam memprediksi arus kas satu tahun ke depan lebih baik 

dibandingkan dengan kemampuan prediktor arus kas terhadapa laba. 3)Laba 

memeberikan prediksi inkremental terhadap arus kas. Hasil dari penelitian 

ini menyimpulkan bahwa kemampuan prediktor laba lebih baik dalam 

memprediksi arus kas daripada memprediksi laba. Kemampuan prediktor 

arus kas lebih baik dalam memprediksi arus kas dibanding memprediksi 

laba. Dan laba tidak memberikan kemampuan prediksi inkremental terhadap 

arus kas. 

7. Finger (1994) melakukan penelitian tentang relevansi pendapatan dalam 

memprediksi earnings dan cash flow operations. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah anggota dari  fortune 500 pada tahun 1988, dimana 
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diperoleh sampel 50 perusahaan dari tahun 1935 hingga 1987. Variabel 

independent yang digunakan adalah earnings dan cash flow, sebagai 

dependent digunakan earnings dan cash flow. Metode pengunjian yang 

digunakan finger dalam penelitiannya, firm-specific regressions dan random 

walk model. Finger berkesimpulan dalam penelitiannya bahwa earnings 

menjadi prediktor yang signifikan dalam memprediksi baik earnings 

maupun cash flow. Cashflow sendiri merupakan prediktor yang baik untuk 

memprediksi cashflow jika digunakan untuk memprediksi dalam jangka 

waktu yang pendek. Dalam penelitiannya finger juga menyatakan “The 

evidence indicates that earn-ings help predict earnings and cash flow but 

does not support the FASB [1978] statement that earnings are a better 

predictor of cash flow than is cash flow.” 

8. N.Arthur, Cheng dan Czernkowski (2010) melakukan penelitian, apakah 

komponen CFO lebih baik dalam memiliki kesalahan yang lebih kecil 

dalam memprediksi future earnings dibanding net CFO. Penelitian ini juga 

dilakukan karena adanya perdebatan dimana pada SFAS 95, IAS 7, dan 

AASB 107 memungkinkan manager untuk memilih penggunaan metode 

direct dan indirect. FASB dan IASB telah mengajukan agar penggunaan 

direct method wajib digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk lebih 

memberikan bukti terkait penggunaan direct dan indirect, dengan 

membandingkan kemampuan prediksi model dengan menggunakan gross 

inflows dan outflows CFO dibangingkan dengan model yang hanya 

menggunakan net cash from operation. Dalam penelitian ini ditemukan 
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bahwa gross inflows dan outflows CFO mampu memberikan penjelasan 

yang lebih baik dan kesalahan dalam memprediksi yang lebih rendah. 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan, 1) A model which includes 

disaggregated CFO will have a higher explanatory power for future 

earnings than a model using only aggregate (net) CFO. 2) A model which 

includes CFO partitioned into core and non-core components will have a 

higher explanatory power for future earnings than a model using only 

aggregate (net) CFO. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari aspect huntley dan customized feed, institusi berbasis finacial, mining, 

dan natural resource dikeluarkan dari sampel. Semua variabel yang terdapat 

dalam CFO diskalakan berdasar total aset. Model penelitian dalam 

penelitian ini mengikuti model yang digunakan oleh Sloan (1996) yang 

dimodifikasi. Penelitian ini berkesimpulan 1) pemisahan arus kas kedalam 

subkomponen berdasasar pada informasi yang dilaporkan memberikan 

peningkatan yang signifikan dalam memberikan explanatory power 

dibanding dengan menggunakan net CFO. 2) kemampuan prediksi arus kas 

yang telah dibagi dalam subkomponen memiliki tingkat kesalahan yang 

lebih rendah, sehingga pemisahan komponen CFO menjadi penting dalam 

proyeksi pendapatan yang lebih akurat. 3) Dilakukan penelitian atas 

pemisahan CFO kedalam core dan non-core seperti yang disaranakan IAS 7. 

Dimana didapatkan hasil explanatory power sama baiknya ketika CFO core 

dilaporkan secara terpisah ataupun digabung, tetapi bagi non-core CFO 
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pelaporan yang digabung memberikan explanatory power yang lebih 

rendah. 
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Tabel 2.4 

Bagian 1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Teknik Analisis Hasil 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

saat ini 

1 
Dwiati 
(2008) 

arus kas 
tahun 

berjalan, 

laba tahun 
berjalan, 

dan akrual 

tahun 
berjalan 

arus kas 

masa 

depan dan 
laba masa 

depan 

 

Uji asumsi klasik  (uji 

normalitas, uji 

autokorelasi, uji 
heteroskedastisitas, dan 

uji multikolinearitas). 

Model penelitian 
menggunakan 

persamaan regresi 

berganda 

 
Arus kas tahun berjalan 

memiliki nilai positif 

dalam memprediksi laba. 
Pada laba tahun berjalan 

memiliki nilai positif 

dalam memprediksi laba 
masa depan. 

Populasi yang 

digunakan 
sektor 

manufaktur 

dan tahun 
observasi  

2004 – 2006.  

2 

Widiyoko 

dan Hadi 

(2005) 

komponen 

akrual dan 

komponen 

arus kas 

tingkat 

laba 

Uji F dan Uji T serta 

mengikuti model 

penilitian Sloan (1996). 

Model penelitian 

menggunakan regresi 

linier berganda 

komponen akrual 
berpengaruh singnifikan 

positif terhadap prediksi 

laba. Dan pada komponen 

arus kas juga memiliki 

pengaruh signifikan 

positif terhadap prediksi 
laba. 

Populasi yang 

digunakan 

perusahaan  
go publik 

non-bank. 

Tahun 

observasi 

2000 – 2002. 

Teknik 
analisis dan 

variabel 

penelitian. 

3 
Pratiwi 

(2009) 

laba bersih 

tahun 
sebelumnya 

setelah 

pajak, arus 
kas operasi 

tahun 

sebelumnya, 
dan ukuran 

perusahaan 

tahun 

laba 

bersih 

Uji asumsi klasik  (uji 

normalitas, uji 

autokorelasi, uji 
heteroskedastisitas, dan 

uji multikolinearitas) 

dan uji statistik t dan F. 
Model penelitian 

menggunakan 

persamaan regresi 

linear berganda 

laba bersih tahun 

sebelumnya mampu 

memprediksi laba bersih 
secara positif signifikan. 

Arus kas tahun 

sebelumnya dalam 
memprediksi laba bersih 

juga memiliki hasil 

signifikan positif. Pada 
ukuran perusahaan juga 

didapati hasil signifikan 

positif dalam 
memprediksi laba bersih. 

Populasi yang 

digunakan 

barang 
konsumsi 

2005 – 2007. 

Variabel 
penelitian.  

4 
Febryansah 

(2010) 

laba bersih, 
arus kas 

operasi, 

pendapatan, 
dan ukuran 

perusahaan 

laba 

bersih 

Uji asumsi klasik  (uji 

normalitas, uji 

autokorelasi, uji 
heteroskedastisitas, dan 

uji multikolinearitas) 

dan uji statistik t dan F. 
Model penelitian 

menggunakan 

persamaan regresi 

linear berganda 

laba bersih saat ini 

mempunyai pengaruh 

signifikan positif dalam 
memprediksi laba bersih 

masa depan. Arus kas 
operasi memiliki 

pengaruh positif namun 

tidak signifikan dalam 
memprediksi laba bersih 

masa depan. Pada 

pengujian pendapatan 
terhadap laba bersih 

didapati memiliki 

pengaruh positif namun 

tidak signifikan. Sedang 

pada ukuran perusahaan 

didapati hubungan negatif 
dan tidak signifikan dalam 

memprediksi laba masa 

depan. 

Populasi yang 

digunakan 
sektor aneka 

industri 2004 

– 2008.  
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Tabel 2.4 

Bagian 2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Teknik Analisis Hasil 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

saat ini 

5 

Baridwan 

dan 
Parawiyati 

(1998) 

laba dan arus 
kas saat ini. 

laba dan arus 

kas tahun 

sebelumnya 

 

Analisa dilakukan 

dengan mengamati 
nilai T pada 

signifikansi 5%, 

koefisien regresi dan 
korelasi. Persamaan 

regresi yang 

digunakan dalam 
penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 

faktor deflator berupa 
Consumer Price Index 

dan pengujian variabel 

tanpa deflator 

prediktor laba dan arus 
kas dalam memprediksi 

laba dan arus kas 

memiliki hasil signifikan, 
dimana laba memberikan 

nilai koefisien regresi 

yang lebih besar dari arus 
kas. Pengujian juga 

dilakukan pada 

kemampuan incremental 
laba dalam memprediksi 

arus kas yang 

menunjukan hasil 
koefisien prediktor laba 

bersih lebih besar 

dibanding arus kas dalam 
memprediksi arus kas. 

Populasi 

yang 
digunakan 

perusahaan 

manufaktur 
di BEJ 

1989 – 

1944. 
Teknik 

analisi. 

6 
Yaniartha 

(2011) 

laba bersih 
setelah pajak 

2004 – 2008 

dan arus kas 
operasi 2004 

– 2008 

laba bersih 
setelah pajak 

2005 - 2009 

dan arus kas 
operasi 2005 

– 2009. 

Pooled Regresion 

kemampuan prediktor 

laba lebih baik dalam 

memprediksi arus kas 
daripada memprediksi 

laba. Kemampuan 

prediktor arus kas lebih 
baik dalam memprediksi 

arus kas dibanding 

memprediksi laba. Dan 
laba tidak memberikan 

kemampuan prediksi 
inkremental terhadap 

arus kas 

Populasi 
yang 

digunakan 

perusahaan 
manufaktur 

2004 – 

2009. 
Teknik 

analisis. 

7 
Finger 

(1994) 

Earning dan 

Cashflow 

Earning dan 

Cashflow 

firm-specific 

regressions dan 
random walk model 

earnings menjadi 

prediktor yang signifikan 
dalam memprediksi baik 

earnings maupun 

cashflow. Cashflow 
sendiri merupakan 

prediktor yang baik 

untuk memprediksi 
cashflow jika digunakan 

untuk memprediksi 

dalam jangka waktu yang 
pendek. 

Populasi 

yang 

digunakan, 
teknik 

analisis 

8 

N.Arthur 

et al 
(2010) 

accrual 

components. 
aggregate 

CFO. Dan 

CFO 
components 

Earnings 

Compare explanatory 

power model (𝑅2). 
Uji-T 

Pemisahan arus kas 

kedalam komponen yang 
dilaporkan memberikan 

explanatory power yang 

lebih baik dalam 
memprediksi earnings 

dan memberikan tingkat 

kesalahan yang lebih 
rendah. 

Populasi 
Sampel 

yang 

digunakan 

 

2.3. Pengembangan Hipotesis 
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2.3.1. Pengaruh Laba Bersih Tahun Pengamatan Dalam Memprediksi Laba 

Bersih Masa Depan 

Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dwiati (2008) yang 

memiliki kesimpulan, Pada laba tahun berjalan memiliki nilai positif dalam 

memprediksi laba masa depan. Baridwan dan Pariwati (1998) juga menyatakan 

bahwa prediktor laba memberikan koefisien regresi yang lebih besar dalam 

memprediksi laba dan arus kas. 

Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yaniartha(2011), dimana kemampuan prediktor laba lebih baik dalam menilai 

arus kas dibanding menilai laba. 

Hipoptetsis yang diajukan : 

Ha1 : Laba  bersih tahun sebelum berpengaruh dalam memprediksi laba 

masa depan 

2.3.2. Pengaruh Arus Kas Operasi Dalam Memprediksi Laba Bersih Masa 

Depan 

Priyanto (2006) dalam penelitian Pratiwi(2009) menyatakan bahwa laba 

usaha dicerminkan atas transaksi dan kejadian yang membentuk aktivitas operasi 

dalam perusahaan. Arus kas perusahaan akan mampu membentuk kegiatan 

operasi perusahaan, yang akan membentuk laba perusahaan sebagai akibat 

berjalan aktivitas operasi perusahaan. Dalam penelitian Pratiwi (2009), didapati 

bahwa arus kas memiliki nilai positif dalam memprediksi laba masa depan. 

Kieso (2011) menyatakan “cash is its lifeblood. Without cash, a company 

will not survive” 

Hipotesis yang dapat dirumuskan, 
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Ha2 : Arus kas operasi tahun sebelumnya berpengaruh dalam memprediksi 

laba masa depan 

2.3.3. Pengaruh Pendapatan Bunga Dalam Memprediksi Laba Bersih Masa 

Depan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis dalam satu 

periode tertentu dengan menjual barang dan jasa(Nickels, at all ;2009:4). Sesuai 

dengan pendapat diatas maka pendapatan merupakan sebuah rangkain dari 

aktivitas operasi sebuah perusahaan. Dimana dalam dunia perbankan, kredit atau 

pinjaman memainkan peran utama dalam pendapatan, yaitu dalam bentuk 

pendapatan bunga. 

Hal ini juga dinyatakan oleh MacDonald dalam bukunya, “loans are the 

major asset n most banks portofolio and generate the greatest amount of income 

before tax and expenses”. 

Tingkat profitabilitas atau penciptaan laba perbankan sangatlah tergantung 

dari penetapan harga atau suku bunga kredit. Hal ini dikarenakan inti usaha 

perbankan yang berada pada interest fee based income. 

Hipotesis yang diajukan 

Ha3 : Pendapatan bunga berpengaruh dalam memprediksi laba masa depan 

2.3.4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dalam Memprediksi Laba Bersih Masa 

Depan 

Dana pihak ketiga adalah dana yang dikumpulkan oleh perbankan dari 

masyarakat. Dana yang berhasil dikumpulkan ini nantinya akan digunakan 

sebagai sumber aktivitas operasi perbankan yang utama. Dimana aktivitas operasi 

utama perbankan adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Maka dana 
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simpanan ini memerlukan penaganan yang baik agar dapat menciptakan 

maksimisasi profit yang baik. Dan karena itu juga pada diperlukan pengeloalaan 

likuiditas yang baik dalam menangani dana ini. Maka dengan semakin besarnya 

dana pihak ketiga yang mampu dikumpulkan perbankan ini mampu 

mengindikasikan tingkat kepercayaan masyarakt pada perbankan dalam 

mengelola dananya. Sejalan dengan hal ini maka akan semakin besar kredit yang 

dapat disalurkan perbankan. Sehingga laba yang dapat dikumpulkan oleh 

perbankan akan semakin besar. 

Hipotesis yang dapat diajukan 

Ha4 : Dana pihak ketiga berpengaruh dalam memprediksi laba masa depan. 

2.3.5. Pengaruh Laba Bersih Tahun Sebelumnya, Arus Kas Operasi, 

Pendapatan Bunga dan Dana Pihak Ketiga Dalam Memprediksi Laba Bersih 

Masa Depan 

Laba adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis selain dari jumlah 

yang dikeluarkan untuk gaji dan biaya lainnya(Nickels, et all. 2009). Penghasilan 

bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar 

penilaian kinerja. 

Laporan arus kas merupakan bagian dari pelaporan keuangan, Sehingga 

harus mampu menunjukan bagaimana dan digunakan untuk apa profit yang 

seharusnya didapat perusahaan dari arus kas atas aktivitas operasi (Schroeder, 

2011). 

Pendapatan bunga ini sendiri merupakan penjumlahan keseluruhan atas 

bunga dari dana kredit dan deposito pada institusi jasa keuangan yang lain. 

Pendapatan bunga juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan atas bunga kredit dan 
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bunga dana pihak ketiga (Heffernan, 2005). Dalam buku banking systems, sebagai 

imbal hasil atas penyediaan jasa pengelolaan dana pihak ketiga bank mendapatkan 

keuntungan atau pendapatan atas pengelolaan. 

Dari tingginya dana pihak ketiga serta pendapatan bunga akan 

meningkatkan penciptaan laba bersih. Seperti pada teori yang telah diajukan laba 

bersih tahun sebelumnya membentuk retained earnings yang dapat digunakan 

sebagai dana tambahan dalam menyalurkan kredit, sehingga akan menambah 

pendapatan bunga yang berujung pada penciptaan laba bersih. Pelaporan laba 

bersih, arus kas operasi, pendapatan bunga, dan dana pihak ketiga diharpkan 

mampu menjadi indikator dalam memprediksi laba bersih yang mampu dihasilkan 

perbankan dimasa depan. 

Ha5 : Laba bersih tahun sebelumnya, arus kas operasi, Pendaptanan bunga, 

dan dana pihak ketiga berpengaruh dalam memprediksi laba masa depan. 

2.4. Rerangka Pemikiran 

Berdasar pada teori yang telah diajukan maka, penelitian yang akan 

dilakukan adalah: 

1. Arus kas  

Arus kas aktivitas operasi diharapkan mampu menjadi indikator utama 

dalam menentukan kemampuan entitas dalam menjalankan kegiatan operasi 

sehingga menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman dan 

memelihara kemampuan operasi entitas. Sehingga entitas mampu menghasilkan 

laba. 

2. Pendapatan bunga 
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Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama perbankan, aktivitas operasi 

ini menghasilkan pendapatan dalam bentuk pendapatan bunga. Pendapatan bunga 

merupakan pendapatan terbesar yang dihasilkan oleh perbankan “loans are the 

major asset n most banks portofolio and generate the greatest amount of income 

before tax and expenses”. 

3. Dana pihak ketiga (Simpanan Nasabah) 

Simpanan nasabah menjadi sumber utama dalam kegiataan operasional 

perbankan. Dari dana yang berhasil dikumpulkan, akan menjadi kredit yang 

disalurkan ke masyarakat. Dana pihak ketiga ini juga menjadi indikator atas 

kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh perbankan. 

Maka dengan besarnya dana yang mampu dikumpulkan, diharpakan perbankan 

mampu menciptakan laba bersih yang lebih baik. 

4. Pengujian Hipotesis  

Pengujian akan dilakukan dengn menggunakan regresi linier berganda. 

Dengan variabel independen berupa laba bersih tahun sebelumnya, arus kas 

operasi tahun sebelumnya, pendapatan bunga, dan dana pihak ketiga, dengan 

variabel dependen laba bersih masa depan. 

5. Uji statistik dan Uji asumsi klasikdigunakan untuk menguji kualitas data 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f, uji t secara parsial untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan uji f 

secara simultan untuk mengetahuni variabel independen secara keseluruhan dalam 

mempengaruhi variabel dependen. 

Gambar 2.2 
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Rerangka Penelitian 

 

  

Laba Bersih (t) 

Perbankan (xx) 

 

Arus Kas Operasi (t) 

Perbankan (xx) 

 

Pendapatan bunga (t) 

Perbankan (xx) 

 

Dana Pihak Ketiga (t) 

Perbankan (xx) 

 

Laba Bersih (t+1) 

Perusahaan (xx) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sejak tahun 2006. Dimana laporan keuangan perbankan yang 

akan dipakai adalah laporan keuangan yang telah di audit. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, dimana 

purposive sampling adalah pemilihan sampel secara acak dengan menentukan 

kriteria sebagai batasan. Kriteria yang akan digunakan : 

1. Perbankan telah terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) pada tahun 

2006 - 2010 . 

2. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah 

melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

3. Laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan per 31 

desember tiap tahunnya dan dinyatakan dalam satuan Rupiah. Dalam setiap 

periode yang akan diteliti. 

Objek Penelitian dalam sampel ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian : 

1. Bank Rakyat Indonesia AGRO (AGRO) (2003) 

2. Bank Capital Indonesia (BACA) (2007) 

3. Bank Central Asia (BBCA) (2000) 
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4. Bank Bukopin (BBKP) (2006) 

5. Bank Negara Indonesia (BBNI) (1996) 

6. Bank Nusantara Parahyangan (BBNP) (2001) 

7. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) (2003) 

8. Bank Mutiara (BCIC) (1997) 

9. Bank Danamon Indonesia (BDMN) (1989) 

10. Bank Pundi Indonesia (BEKS) (2001) 

11. Bank QNB Kesawan (BKSW) (2002) 

12. Bank Mandiri (BMRI) (2003) 

13. Bank Internasional Indonesia (BNII) (1989) 

14. Bank of India Indonesia (BSWD) (2002) 

15. Bank Victoria International (BVIC) (1999) 

16. Bank Arta Graha Internasional (INPC) (1990) 

17. Bank Mayapada Internasional (MAYA) (1997) 

18. Bank Windu Kentjana International (MCOR) (2007) 

19. Bank Mega (MEGA) (2000) 

20. Bank OCBC NISP (NISP) (1994) 

21. Bank Pan Indonesia (PNBN) (1982) 

22. Bank Himpunan Saudara (SDRA) (2006) 

 

3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek 

penelitian, melainkan diambil dari sumber kedua, yang berupa bukti, catatan dan 

laporan historis baik terpublikasi ataupun tidak (Indriantoro dan Supomo,2002). 
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Data sekunder berupa laporan keuangan diambil dari website bursa efek indonesia 

(www.idx.co.id). 

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu data yang 

menggabungkan data time series dan cross sectional. Cross sectional adalah 

kumpulan data penelitian untuk meneliti fenomena dalam kurun waktu tertentu. 

Time series adalah kumpulan data penelitian untuk meneliti fenomena dalam 

interval waktu(Ghozali,2009). 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengumpulan data dari laporan keuangan tahunan dari periode 2005 – 

2010. 

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala seusatu yang menjadi objek pengamatan dalam 

penelitian yang merupakan suatu konsep yang mempunyai variable nilai yang 

dapat didefinisikan melalui kerangka pemikiran (Pratiwi,2009). Dalam penelitian 

ini digunakan empat variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini berupa laba bersih tahun sebelumnya, arus kas 

operasi, pendapatan bunga, dan dana pihak ketiga. Serta variabel dependen berupa 

laba bersih. 

3.4.2 Pengukuran Variabel 

3.4.2.1 Variabel dependen 
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prediksi laba bersih setelah 

pajak (t+1). Laba yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak. 

 

 

3.4.2.1.1. Laba Bersih Setelah Pajak (t+1) 

Dalam teori akuntansi laba umumnya merujuk pada konsep laba 

komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset selain dari 

transkasi pemilik. Secara struktural laba didefinisikan sebagai pendapatan yang 

telah dikurangi biaya dalam operasional(Suwardjono, 2005 dalam penelitian 

Dwiati, 2008). 

PSAK perJuni 2012 dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan paragraf 69 dinyatakan : 

“Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja 

atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi atau laba per 

saham. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah 

penghasilan dan beban”. 

Data laba bersih setelah pajak diambil dari laporan keuangan (t+1). 

3.4.2.2 Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak(t), 

arus kas operasi(t), pendapatan(t), dan dana pihak ketiga(t). 

3.4.2.2.1. Laba bersih setelah pajak (t) 
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Dalam teori akuntansi laba umumnya merujuk pada konsep laba 

komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset selain dari 

transkasi pemilik. Secara struktural laba didefinisikan sebagai pendapatan yang 

telah dikurangi biaya dalam operasional(Suwardjono, 2005 dalam penelitian 

Dwiati, 2008). 

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

paragraf 69 dinyatakan : 

“Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau 

sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi atau laba per 

saham. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah 

penghasilan dan beban” 

Data laba bersih setelah pajak diambil dari laporan keuangan (t). 

3.4.2.2.2. Arus Kas Operasi (t) 

Berdasar pada PSAK No. 2 per Juni 2012, dasar penilaian atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan kas 

yang dibutuhkan oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. 

Kieso (2011), berpendapat bahwa tujuan utama dari pelaporan arus kas 

adalah untuk menyediakan infomasi yang relevan terkait penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode. 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, 
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membayar dividen dan melalukan investasi tanpa baru tanpa mengandalkan 

sumber pendanaan dari luar (PSAK No.2 Paragraf 13 per Juni 2012). 

Data arus kas atas aktivitas operasi diperoleh dari laporan arus kas (t) 

3.4.2.2.3. Pendapatan Bunga (t) 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis dalam satu 

periode tertentu dengan menjual barang dan jasa(Nickels, at all. 2009). 

“Loans are the major asset in most banks portofolio and generate the 

greates amount of income before tax and expenses”. Pendapatan bunga ini sendiri 

merupakan penjumlahan keseluruhan atas bunga dari dana kredit dan deposito 

pada institusi jasa keuangan yang lain. Pendapatan bunga juga sangat dipengaruhi 

oleh perbedaan atas bunga kredit dan bunga dana pihak ketiga (Heffernan, 2005). 

Data pendapatan bunga diperoleh dari laporan laba rugi(t). 

3.4.2.2.4. Dana Pihak Ketiga(t) 

Simpanan Pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan pihak ketiga 

ini bersumber dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang 

diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang 

dimiliki oleh bank (Bastian dan Suhardjono, 2006). 

Dana simpanan akan membentuk pembayaran bagi nasabah, baik ketika 

terjadi permintaan penarikan dana atau pada saat pembayaran bunga oleh bank. 

Dana simpanan ini bersifat liabilities atau hutang bagi perbankan (Heffernan, 

2005). 

Data dana pihak ketiga diperoleh dari laporan neraca(t). 
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Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

Variabel Ukuran 

Dependen  

Laba bersih (t+1) Laba pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 

Independen  

Laba bersih (t) Laba tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

Arus kas operasi (t) Arus kas operasi tahun 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 

Pendapatan (t) Pendapatan tahun 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 

Dana pihak ketiga (t) Dana pihak ketiga tahun 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 

 

3.5. Metode Analisa Data 

Pada penelitian ini regresi berganda digunakan untuk menguji variabel – 

variabel indpenden terhadap variasi variabel dependen. Persamaan regresi 

berganda yang digunakan adalah 

𝑁𝐼_𝑌 =  𝛼 + 𝛽1.𝑁𝐼_𝑋 + 𝛽2. 𝐼𝑅 + 𝛽3.𝐶𝐹𝑂 + 𝛽4.𝐷𝑃𝐾 + 𝜀 

NI_Y  = Laba bersih (t+1) 

α   = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi 
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NI_X  = Laba bersih (t) 

CFO  = Arus kas operasi (t) 

IR   = Pendapatan Bunga (t) 

DPK  = Dana Pihak Ketiga (t) 

3.6. Metode Pengujian Hipotesis 

Pengujian secara statistik dilakukan untuk menguji keputusan menerima 

atau ditolaknya hipotesis. Hal ini mencakup mean, standar eror mean, dan standar 

deviasi. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan test of significant, yaitu uji t dan 

uji F. Uji t dan uji F digunakan untuk menguji kebeneran dari hipotesi nol atas 

sampel. Keputusan menolak dan menerima hipotesis nol dibuat berdasar uji 

statistik yang didapat dari hasil regresi. 

3.6.1. Uji Statistik T 

Uji statistik t menunjukan seberapa besarnya pengaruh suatu variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen(Ghozali, 2009). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika didapati 

nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa 

variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen. Jika nilai 

signifikansi ≤ 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini mengindikasikan adanya 

hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji : 

Ho1 : Laba  bersih tahun sebelum tidak berpengaruh dalam memprediksi 

laba masa depan  
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Ha1 : Laba  bersih tahun sebelum berpengaruh dalam memprediksi laba 

masa depan  

Ho2 : Arus kas operasi tahun sebelumnya tidak berpengaruh dalam 

memprediksi laba masa depan 

Ha2 : Arus kas operasi tahun sebelumnya berpengaruh dalam memprediksi 

laba masa depan 

Ho3 : Pendapatan bunga tidak berpengaruh dalam memprediksi laba masa 

depan 

Ha3 : Pendapatan bunga berpengaruh dalam memprediksi laba masa depan 

Ho4 : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh dalam memprediksi laba masa 

depan. 

Ha4 : Dana pihak ketiga berpengaruh dalam memprediksi laba masa depan. 

3.6.2. Uji Statistik F 

Uji statistik F menunjukan apakah semua variabel independen secara 

bersama sama mempengarhi variabel dependen (Ghozali, 2009). Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi 

menunjukan > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti secara bersama-sama 

variabel independen tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen. Jika nilai 

signifikansi menunjukan ≤ 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukan 

adanya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji 
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Ho5 : Laba bersih tahun sebelumnya, arus kas operasi, Pendaptanan bunga, 

dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh dalam memprediksi laba masa depan. 

Ha5 : Laba bersih tahun sebelumnya, arus kas operasi, Pendaptanan bunga, 

dan dana pihak ketiga berpengaruh dalam memprediksi laba masa depan. 

3.6.3. Koefisien Determinasi 

Pengujian secara statistik juga dilakukan dengan uji R
2
. Koefisien determinasi 

(R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Jika adjusted R
2
 memiliki nilai yang 

mendekati satu, hal ini mengindikasikan bahwa variabel – variabel independen 

memiliki hubungan yang kuat dan mampu menjelaskan variasi yang terjadi 

(Ghozali, 2009). 

3.7.Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan dependen 

dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Hal dilakukan dengan 

melihat grafik histogram, Kolmogorov-Smirnov, atau dengan melihat grafik plot 

yang membandingkan antar data observasi dengan distribusi. Jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis grafik hal ini menunjukan model 

regresi memenuhi asumsi normalitas(Ghozali, 2009). Analisa ini didasarkan pada 

: 
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1. Data menyebar disekitar garis dan mengikut arah garis diagonal maka data 

menunjukan pola distribusi normal, dan model memenuhi asusmsi 

normalitas 

2. Data menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka 

data tidak menunjukan pola distribusi normal, dan model tidak memenuhi 

asusmsi normalitas 

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. 

Dengan syarat : 

1. Nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2, maka daata dapat dinyatakan 

berdistribusi normal. 

2. Probabilitas lebih besar dari 5% (bila tingkat signifikansi yang digunakan 

5%), maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

3.7.2 Penentuan Model Regresi Dengan Data Panel 

Regresi yang dilakukan dengan menggunakan data berupa data panel 

disebut sebagai model regresi data panel. Dalam tahap melakukan analisa model 

regresi data panel, sebuah penelitan diharuskan melakukan pengujian atas struktur 

model dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan struktural 

model regresi atau tidak. Untuk mendeteksi hal tersebut, ada 3 (tiga) pendekatan 

yang dapat digunakan, yaitu pendekatan common effect, fixed effect, dan random 

effect (Widarjono, 2009) 

Pendekatan common effect adalah pendekatan yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat perubahan strukturan model regresi. Pengujian jenis pendekatan ini 
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dapat dilakukan dengan menganalisa angka probabilitas yang dihasilkan melalui 

uji chow. Hipotesi yang diajukan dalam melalukan uji chow, sebagai berikut 

Ho : Tidak ada perubahan struktural 

Ha : Terdapat perubahan struktural 

Untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut dilakukan 

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

pengambilan keputusan dengan kondisi (Widarjono, 2009) : 

1. Jika nilai probabilitas cross section F ≤ 0,05 maka Ho ditolak 

2. Jika nilai probabilitas cross section F ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak 

atau diterima 

Dalam penentuan model regresi dengan data panel ini, jika setelah 

dilakukan uji chow dan diperoleh hasil bahwa hipotesis nol ditolak maka akan 

dilanjutkan dengan melakukan Uji Hausman untuk mengetahui perubahan 

struktural dalam pendekatan jenis apa yang digunakan dalam model regresi 

penelitian, yaitu pendekatan fixed effect atau random effect. Maka, hipotesis yang 

diajukan dalam uji Hausman, sebagai berikut : 

Ho : Menggunakan pendekatan model jenis random effect 

Ha : Menggunakan pendekatan model jenis fixed effect 

Uji hausman tersebut dilakukan untuk menentukan pendekatan jenis apa 

yang digunakan dalam regresi. Dengan ketentuan pengambilan keputusan atas 

hasil uji hausman, sebagai berikut : 

1. Jika nilai probabilitas cross section F ≤ 0,05 maka Ho ditolak. Model yang 

digunakan adalah menggunakan model fixed effect. 
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2. Jika nilai probabilitas cross section F ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak 

atau diterima. Model yang digunakan adalah menggunakan model random 

effect. 

3.7.3 Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel 

independen. Jika variabel indpenden ternyata saling berkolerasi, maka variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai 

korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol(Ghozali, 2009). 

Dalam mendeteksi multikoliniearitas dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai yang umunya digunakan 

untuk menunjukan terjadinya multikoleniaritas 0,95 atau VIF > 10. 

3.7.4 Uji Heteroskedastistas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamantan yang 

lain. Jika variance bernilai tetap, hal ini disebut Homokedastistas dan jika 

variance berbeda disebut Heteroskedastistas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastistas(Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi terjadinya heterokedasitas 

adalah dengan melihat grafik antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residualnya atau dengan kata lain pengujian dilakukan dengan analisa grafik 

scatterplot. 

3.7.5 Uji Autokorelasi 
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Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalah pengganggu pada 

periode t-1 (Ghozali, 2009). Cara pengujian autokorelasi menggunakan uji durbin 

watson. Dimana dasar pengambilan keputusan ada atau tidak adanya autokorelasi 

: 

Jika Keputusan 

0 < d < dl Autokorelasi positif 

dl ≤ d ≤ du Tidak ada keputusan 

4 – dl < d < 4 Auto korelasi negatif 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada keputusan 

du < d < 4 – du Tidak ada autokorelasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2006 hingga 2012. 

Berikut adalah perusahan keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2006 hingga 2012 : 

Tabel 4.1 

Daftar Populasi Penelitian 

No. Kode 

Emiten 

Nama Bank 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia AGRO 

2 BABP Bank ICB Bumiputera 

3 BACA Bank Capital Indonesia 

4 BAEK Bank Ekonomi Raharja 

5 BBCA Bank Central Asia 

6 BBKP Bank Bukopin 

7 BBNI Bank Negara Indonesia 

8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan 

9 BBRI Bank Rakyat Indonesia 

10 BBTN Bank Tabungan Negara 

11 BCIC Bank Mutiara 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia 

13 BEKS Bank Pundi Indonesia 

14 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

15 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

16 BKSW Bank QNB Kesawan 

17 BMRI Bank Mandiri 

18 BNBA Bank Bumi Arta 

19 BNIII Bank Internasional Indonesia 

20 BNLI Bank Permata 
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21 BSIM Bank Sinarmas 

22 BSWD Bank of India Indonesia 

23 BTPN Bank Tabungan Nasional Pensiunan 

24 BVIC Bank Victoria International 

25 INPC Bank Arta Graha Internasional 

26 MAYA Bank Mayapada Internasional 

27 MCOR Bank Windu Kentjana International 

28 MEGA Bank Mega 

29 NISP Bank OCBC NISP 

30 PNBN Bank Pan Indonesia 

31 SDRA Bank Himpunan Saudara 

Sumber : www.idx.co.id, Juli 2013 

Sehingga jumlah perusahaan yang diteliti adalah 22 perusahaan selama 4 

tahun sehingga didapat sampel akhir sebanyak 88 sampel pengamatan. Pemilihan 

sampel ini menggunakan purposive judgement sampling method, diamana tipe 

pemilihan sampel dilakukan secara acak yang informasinya diperoleh dengan 

dasar pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut 

: 

4. Perusahaan perbankan telah terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) 

sejak 2006. 

5. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah 

melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

6. Laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan per 31 

desember tiap tahunnya dan dinyatakan dalam satuan Rupiah. Dalam setiap 

periode yang akan diteliti. 
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Tabel 4.2 

Daftar Sampel 

No. Kode 

Emiten 

Nama Bank 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia AGRO 

2 BACA Bank Capital Indonesia 

3 BBCA Bank Central Asia 

4 BBKP Bank Bukopin 

5 BBNI Bank Negara Indonesia 

6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia 

8 BCIC Bank Mutiara 

9 BDMN Bank Danamon Indonesia 

10 BEKS Bank Pundi Indonesia 

11 BKSW Bank QNB Kesawan 

12 BMRI Bank Mandiri 

13 BNIII Bank Internasional Indonesia 

14 BSWD Bank of India Indonesia 

15 BVIC Bank Victoria International 

16 INPC Bank Arta Graha Internasional 

17 MAYA Bank Mayapada Internasional 

18 MCOR Bank Windu Kentjana International 

19 MEGA Bank Mega 

20 NISP Bank OCBC NISP 

21 PNBN Bank Pan Indonesia 

22 SDRA Bank Himpunan Saudara 

 

4.2. Pembahasan Hasil Pengujian Statistik 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Data atau sampel yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan pada industri keuangan sektor pebankan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2007 hingga 2012. Sehingga jumlah 
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perusahaan yang telah memenuhi persyaratan terdiri atas 22 perusahan selama 4 

tahun penelitan, sehingga diperoleh 88 sampel penelitian. 

Pada tabel 4.3 dibawah adalah hasil statistika deskriptif, dimana setiap 

variabelnya adalah : 

1. Ni_Y merupakan variabel dependen dalam penelitian ini berupa 

pertumbuhan laba bersih di masa mendatang 

2. Ni_X merupakan pertumbuhan laba bersih pada tahun pengamatan 

3. CFO merupakan pertumbuhan arus kas operasional pada tahun pengamatan 

4. IR merupakan pertumbuhan pendapatan bunga pada tahun pengamatan 

5. DPK meruapakan pertumbuhan dana pihak ketiga pada tahun pengamatan 

Tabel 4.3 

Descriptive Statictics 

 
 NI_Y NI_X CFO IR DPK 

 Mean -0.129963 -0.264217  0.644931  0.204108  0.250857 
 Median  0.306437  0.283908 -0.849804  0.149281  0.166189 
 Maximum  5.378853  36.30594  63.68189  3.460667  4.625861 
 Minimum -50.86162 -50.86162 -19.45926 -0.478730 -0.502641 
 Std. Dev.  5.591788  8.374651  9.275650  0.405112  0.525043 
 Skewness -8.620222 -3.446160  3.830467  6.081173  6.762544 
 Kurtosis  78.80047  29.94891  26.45143  49.16457  56.45647 

Sumber : Hasil Olah Data 

 

Berdasarkan pada informasi yang ditampilkan pada tabel 4.3, dapat 

dijelaskan mengenai statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan 

dasar penjelasan merujuk pada teori mengenai nilai setiap angka pada hasil uji 

statistika deskriptif (Winarno, 2009), yaitu sebagai berikut. 
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1. Mean, merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang diperoleh dari 

hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Pada 

variabel penelitian diperoleh nilai mean untuk variabel dependen penelitian 

NI_Y senilai -0.129963, untuk variabel independen penelitian berupa NI_X, 

CFO, IR dan DPK diperoleh hasil senilai -0.264217, 0.644931,  0.204108, 

dan  0.250857. 

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

berjumlah genap. Nilai statistik ini merupakan nilai yang tidak mudah 

dipengaruhi oleh outlier, terutama jika dibandinkan dengan mean. Pada 

tabel 4.3 dapat dilihat, bahwa pada variabel dependen atau NI_Y didapat 

nilai 0.306437, sedangkan pada variabel independen NI_X, CFO, IR, dan 

DPK dengan nilai 0.283908, -0.849804, 0.149281, dan 0.166189 

3. Maximum, merupakan nilai terbesar pada data penelitian. Nilai terbesar pada 

variabel dependen atau NI_Y adalah, 5.378853, sedangankan untuk variabel 

independen NI_X, CFO, IR, dan DPK secara berturut turut adalah, 

36.30594, 63.68189, 3,460667, dan 4.625861 

4. Minimum, merupakan nilai terendah pada data penelitian. Nilai terendah 

pada variabel dependen atau NI_Y adalah -50.86162, sedangkan pada 

variabel independen NI_X, CFO, IR, dan DPK secara berturut turut adalah -

50.86162, -19.45926, -0.478730, dan -0.502641. 

5. Std. Dev (Standar Deviation), adalah ukuran penyebaran data dalam model 

yang ada pada masing-masing variabel. Dimana pada model penelitian ini 

penyebaran data variabel dependen atau NI_X, memiliki nilai 5.591788, 
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sedangkan pada variabel independen NI_X, CFO, IR, dan DPK secara 

berturut turut adalah 8.374651, 9.275650, 0.405112, dan 0.525043. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen. Keduanya mempunyai distribusi 

normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan melihat nilai Jarque-Bera dan probabilitasnya dimana kedua 

angka ini saling mendukung (Winarno, 2011). Dengan asumsi : 

1. Nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2, maka data berdistribusi normal 

2. Nilai probabilitas lebih besar dari 5% (apabila tingkat signifikansi yang 

digunakan 5%), maka data berdistribusi normal 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model 

penelitian yang digunakan telah terdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan 

karena penelitian dinyatakan valid apabila nilai residual pada model penelitian 

terdistribusi normal(Widarjono, 2009). Hipotesis yang diajukan : 

Ho  : Data terdistribusi normal 

Ha  : Data tidak terdistribusi normal 

Tabel 4.4 

Uji Normalitas 
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Sumber : hasil olah data 

Pada awal uji normalitas tidak menghasilkan distribusi normal saat total 

observasi sebanyak 88 sampel, sehingga dilakukan outlier sebanyak 9 sampel. 

Hinga berdasarkan pada tabel 4.4, hasil uji normalitas yang menggunakan uji 

Jarque-Bera dengan signifikansi 5%, menghasilkan data terdistribusi normal. 

Kesimpulan ini diambil berdasarakan pada nilai probabilitas 0,432237 yang lebih 

besar dari 0,05 dan nilai Jarque-Bera 1,677564 yang lebih kecil dari 2. 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Dengan Data Panel 

Sebelum melakukan uji regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan uji 

untuk menentukan regresi yang digunakan untuk melakukan regresi dengan data 

panel. Terdapat tiga jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam estimasi 

regresi dengan data panel, yaitu pendekatan common effect, fixed effect, dan 

random effect. Dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan, pertama 

dilakukan dengan Uji Chow. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 

jenis pedekatan yang akan digunakan. Dimana hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho : Tidak ada perubahan struktural (common effect) 

0
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-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Series: Standardized Residuals
Sample 2007 2010
Observations 79

Mean       0.565628
Median   0.567390
Maximum  1.913475
Minimum -0.947642
Std. Dev.   0.545048
Skewness  -0.140754
Kurtosis   3.656043

Jarque-Bera  1.677564
Probability  0.432237
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Ha : Terdapat perubahan struktural (melanjutkan ke uji Hausman) 

Jika tidak diketemukan tingkat probabilitas yang sesuai dengan ketentuan 

untuk menerima Ho (Probabilitas lebih besar dari 5%), maka akan dilanjutkan 

dengan melakukan uji Hausman untuk menentukan pendekatan yang digunakan, 

fixed effect, atau random effect. 

Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: AAA    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.930504 (21,53) 0.5566 

Cross-section Chi-square 24.794494 21 0.2562 
Sumber : Hasil olah data 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POLL    
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 5.530206 4 0.2371 

Sumber : Hasil olah data 

Berdasarkan pada uji Chow pada tabel 4.5 diatas terlihat bahwa, pendekatan 

regresi yang digunakan untuk model regresi dengan data panel pada penelitian ini 

adalah menggunakan pendekatan jenis common effect. Keputusan ini didasari 
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pada nilai probabilitas stat-F yang bernilai 0,5566. Hasil tersebut memberikan 

hasil keputusan bahwa HO uji Chow pada model penelitian tidak dapat ditolak 

atau diterima, sehingga model regresi pada data panel adalah menggunakan model 

common effect. 

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang bertujuan untuk melihat apakah 

variabel-variabel independen dalam persamaan regresi linier berganda mempunyai 

korelasi satu sama lain. Penelitian yang mengandung multikolinearitas akan 

mempengaruhi hasil penelitian yang menjadi tidak berfungsi (Ghozali, 2002). 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel 

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen(Winarno,2011). 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinearitas 

 
 NI_X CFO IR DPK 

NI_X  1.000000  0.237468 -0.142536 -0.188968 
CFO  0.237468  1.000000 -0.159503 -0.184926 
IR -0.142536 -0.159503  1.000000  0.512565 

DPK -0.188968 -0.184926  0.512565  1.000000 
Sumber : Hasil olah data 

 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien korelasi 

(r) antar variabel independen pada model ditunjukan melalui tabel 4.7 dengan 

hasil bahwa tidak ditemukan korelasi antar variabel independen pada model 

penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Hal tersebut disimpulkan dengan dasar 
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keputusan bahwa nilai koefisien korelasi keempat variabel penelitian, memiliki 

nilai r lebih rendah dari 0,85. 

4.2.4.2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi jika adanya korelasi antar variabel gangguan antar 

observasi dengan observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-

godfrey atau biasa disebut uji lagrange-multiplier (LM test) untuk mendeteksi 

masalah autokolerasi dalam penelitian. Dimana 

Ho : Tidak ada masalah otokorelasi dalam model (r = 0) 

Ha : Ada masalah otokorelasi dalam model (r ≠ 0) 

Tabel 4.8 

Uji Breusch-Godfrey (Autokorelasi) 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.834604     Prob. F(2,72) 0.4382 

Obs*R-squared 1.789993     Prob. Chi-Square(2) 0.4086 
Sumber : Hasil Olah Data 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8, menunjukan bahwa model regresi 

penelitian dideteksi tidak adanya masalah autokolerasi. Hal ini diputuskan 

berdasar pada nilai probabilitas chi-square lebih besar dari α(5%), maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah autokolerasi.  
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Uji ini juga dilakukan dengan uji Durbin Watson dimana dasar pengambilan 

keputusan adalah 

Jika Keputusan 

0 < d < dl Autokorelasi positif 

dl ≤ d ≤ du Tidak ada keputusan 

4 – dl < d < 4 Auto korelasi negatif 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada keputusan 

du < d < 4 – du Tidak ada autokorelasi 

 

Dengan mengacu pada tabel Durbin Watson, dengan jumlah sampel 88 dan 

variabel bebas 4, didapat nilai dl 1.5597 dan nilai du 1.7493. Sehingga dapat 

diambil keputusan bahwa tidak ada autokorelasi pada penelitian ini. 

4.2.4.3. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari 

variabel gangguan yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki varian dari variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan 

homoskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heterokedastistas dilakukan dengan uji 

White, untuk mendeteksi apakah model regresi telah terhindar dari 

heterokedastistas (Widarjono, 2009). 

Ho  : Tidak ada heteroskedastisitas 
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 Ha  : Ada heteroskedastisitas 

Tabel 4.9 

Uji White (Heterokedastistas) 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.047554     Prob. F(14,64) 0.4205 

Obs*R-squared 14.72807     Prob. Chi-Square(14) 0.3970 
Scaled explained SS 18.87028     Prob. Chi-Square(14) 0.1700 

     
     Sumber : Hasil olah data 

 

Berdasar pada hasil tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa pada regresi 

penelitian ini tidak terdapat heterokedastistas. Hal ini dapat dilihat pada nilai 

probabilitas chi-square yang memiliki nilai 0,3970 atau diatas α = 5%. Hal ini 

berarti HO atas uji heterokedastistas diterima. 

4.2.5 Analisa Hasil Regresi 

Analisis regresi berganda merupakan analisis hasil regresi atas model 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah 

yang telah dibentuk pada BAB I penelitian ini, khususnya untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Pada saat 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan software EViews versi ke 7, 

telah dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman 

pada Tabel 4.4 disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan model jenis common effect. Tabel 4.4 merupakan hasil 

regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan jenis tersebut : 
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Tabel 4.10 

Hasil Regresi Penelitian 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.371390 0.075090 4.945940 0.0000 

NI_X? -0.051564 0.008218 -6.274399 0.0000 
CFO? 0.005915 0.008599 0.687807 0.4937 
IR? 0.093282 0.294103 0.317174 0.7520 

DPK? 0.074966 0.266340 0.281467 0.7791 
     
     R-squared 0.366288 

0.332034 
10.69309 
0.000001 

Adjusted R-squared 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

     
     Sumber data : Hasil olah data 

 

4.2.6 Analisa Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1. Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (Adjusted R
2
) 

Pengujian atas koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa 

besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

dalam penelitian. Dengan merujuk pada interpretasi yang dilakukan oleh 

Widarjono (2009). 

Maka berdasarkan tabel 4.10 Hasil Uji R
2
 yang dapat dilihat pada nilai 

Adjusted R-squared adalah 0.332034. Hal ini berarti sebesar  33%. Hal ini 

menjelaskan bahwa perubahan laba bersih setelah tahun pengematan yang 

merupakan variabel dependen dapat dijelaskan oleh model sebesar 33%, dan 

sisanya 67% dijelaskan oleh variabel diluar model. 

4.2.6.2. Uji Parsial (t-test) 
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Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen pada suatu model regresi secara masing-masing (parsial). Pada 

penelitian ini menguji atas pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen yang digunakan untuk mengambil keputusan atas hipotesis ke-

1 sampai hipotesis ke-4 yang diajukan seperti yang telah dipaparkan pada bagian 

BAB II.  

Ketentuan pengambilan keputusan atas uji t dijelaskan oleh Winarno (2011) 

yaitu jika nilai t statistik yang dimiliki oleh setiap variabel independen berada 

pada angka lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2 maka hipotesis nol 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat ditolak. Selain itu, ketentuan 

mengenai pengambilan keputusan atas uji statistik t juga disebutkan oleh 

Widarjono (2009), yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai 

maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak, dan 

sebaliknya. 

Berdasar hasil pada tabel 4.10 disimpulkan bahwa : 

Hipotesis nol 1 dengan variabel net income tahun pengamatan ditolak. 

Sedangkan untuk variabel dependen arus kas operasi, pendapatan bunga, 

dan dana pihak ketiga memiliki nilai p-value > 0,05 , sehingga memberikan 

implikasi hipotesis nol 2, hipotesis nol 3, dan hipotesis nol 4 tidak dapat ditolak.  
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4.2.6.3. Uji Simultan (f-test) 

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat 

pengaruh variabel independen pada model regresi secara simultan atau secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen penelitian. Uji simultan pada penelitian 

ini digunakan untuk memberi kesimpulan mengenai perumusan masalah ke 5. 

Kesimpulan yang diambil dari hasil uji simultan yang diperoleh dilakukan 

berdasarkan hipotesis uji simultan yang diajukan. Adapun hipotesis yang diajukan 

pada pengujian ini yaitu : 

Ho5 : Laba bersih tahun sebelumnya, arus kas operasi, Pendaptanan bunga, 

dan dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh positif dalam memprediksi laba 

masa depan. 

Ha5 : Laba bersih tahun sebelumnya, arus kas operasi, Pendaptanan bunga, 

dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dalam memprediksi laba masa 

depan. 

Untuk mengambil keputusan dalam menolak atau menerima hipotesis nol, 

yaitu dengan melihat nilai probabilitas f-stat, jika probabilitas f-stat ≤ 5% maka 

hipotesis nol ditolak(Widarjono ,2009). Berdasarkan pada hasil tabel 4.10, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Ho5 ditolak. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas f-stat 

senilai 0,000001 atau lebih kecil dari α = 5% 

4.2.6.4. Koefisien Regresi 

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada tabel 4.10, diperoleh persamaan 

model regresi : 

Kemampuan Laba bersih..., Mufqi Farishi Wisnu Perdana, Ak.-Ibs, 2013 



NI_Y = 0.371390 - 0.051564*NI_X + 0.005915*CFO + 0.093282*IR + 

0.074966*DPK 

1. Koefisien kontanta yang memiliki nilai 0,371390 memberikan indikasi 

bahwa jika tanpa variabel net income tahun pengamatan, arus kas 

operasional, pendapatan bunga, dan dana pihak ketiga, maka akan terjadi 

kenaikan sebesar 0.371390. 

2. Koefisien ni_x yang bernilai -0,051564, menunjukan apabila terjadi 

kenaikan satu satuan pada ni_x dengan variabel lain dianggap tetap, maka 

akan terjadi penurunan sebesar -0,051564. 

3. Koefisien cfo yang bernilai 0.005915, menunjukan apabila terjadi kenaikan 

satu satuan pada ni_x dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi 

kenaikan sebesar 0.005915. 

4. Koefisien cfo yang bernilai 0.093282, menunjukan apabila terjadi kenaikan 

satu satuan pada ni_x dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi 

kenaikan sebesar 0.093282. 

5. Koefisien cfo yang bernilai 0.074966, menunjukan apabila terjadi kenaikan 

satu satuan pada ni_x dengan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi 

kenaikan sebesar 0.074966. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Laba Bersih Tahun Pengamatan Terhadap Laba Bersih 

Masa Depan 
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Laba adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis selain dari jumlah 

yang dikeluarkan untuk gaji dan biaya lainnya(Nickels, at all. 2009). Penghasilan 

bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan dan sebagai 

dasar penilaian kinerja perusahaan. Secara struktural laba didefinisikan sebagai 

pendapatan yang telah dikurangi biaya dalam operasional(Suwardjono, 2005 

dalam penelitian Dwiati, 2008). Sehingga laba bersih pada laporan keuangan 

dapat menjadi aspek utama dalam menilai kinerja usaha. Laporan laba pada masa 

lalu juga dapat memberikan informasi mengenai bagaimana laba masa depan akan 

tercipta. 

Sehingga hasil ini mendukung pernyataan tersebut. Dimana hipotesis satu 

menunjukan bahwa laba tahun pengamatan berpengaruh terhadap laba tahun 

selanjutnya. Hal ini terlihat dari nilai t-stat yang lebih kecil dari -2, yaitu -

6.274399 dan nilai probabilitasnya yang  < 0,05, yaitu 0,0000. 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara empiris 

mengenai peran kepemilikan institusional dalam memberikan gambaran dan 

kegunaannya sebagai pengaruh nilai perusahaan. Hal tersebut telah berhasil 

dibuktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 1. Hasil pengujian ini telah sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu laba tahun 

pengamatan memiliki pengaruh terhadap laba tahun selanjutnya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian, Dwiati (2008), Widyoko Hadi (2005), Pratiwi(2009), Baridwan 

Parawiyati(1998). 
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4.3.2 Pengaruh Arus Kas Operasi Tahun Pengamatan Terhadap Laba 

Bersih Masa Depan 

informasi atas arus kas berguna untuk sebagai dasar penilaian atas 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai 

kebutuhan kas yang dibutuhkan oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. 

Laporan arus kas juga digunakan sebagai dasar evaluasi atas kebutuhan dan 

kemampuan menciptakan kas pada periode selanjutnya. Oleh karena itu laporan 

arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas 

yang terjadi selama periode pelaporan. Dalam hal ini khususnya arus kas operasi 

digunakan sebagai indikator untuk menentukan apakah entitas dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai operasionalnya tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukan bahwa arus kas operasi 

tahun pengamatan tidak berpengaruh pada laba tahun selanjutnya. Hal ini terlihat 

dari t-stat yang memiliki nilai 0,687807 atau tidak memenuhi batasan t-stat lebih 

besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2. Hal ini juga terlihat dari nilai 

probabilitas 0,4937 , dimana jika nilai probabilitas (p-value) > 0.05, Ho diterima. 

Pada penelitian ini, arus kas operasi tidak berpengaruh pada laba tahun 

selanjutnya, hal ini dikarenakan pada laporan arus kas operasi didapati nilai arus 

kas operasi yang berfluktuatif. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Pratiwi(2009) dan Parawiyati dan Baridwan (1998), yang berpendapat dimana 

ditemukan kenaikan atas aktivitas operasi perusahaan menyebabkan kenaikan 
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pada transaksi dan kejadian yang membentuk laba usaha. Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Febryansah (2010) dimana arus kas operasi tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi laba.  

4.3.3 Pengaruh Pendapatan Bunga Tahun Pengamatan Terhadap Laba 

Bersih Masa Depan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis dalam satu 

periode tertentu dengan menjual barang dan jasa(Nickels, at all. 2009). Dalam 

SAK juni 2012, pendapatan didefinisikan sebagai arus kas masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. 

Dalam buku Mangement of Banking (Heffernan, 2005) dinyatakan, “Loans are 

the major asset in most banks portofolio and generate the greatest amount of 

income before tax and expenses”, Pendapatan bunga juga sangat dipengaruhi oleh 

perbedaan atas bunga kredit dan bunga dana pihak ketiga. 

Hasil pengujian pada hipotesis ketiga menunjukan bahwa pendapatan bunga 

tahun pengamatan tidak berpengaruh pada laba tahun selanjutnya. Hal ini terlihat 

dari t-stat yang memiliki nilai 0,317174 atau tidak memenuhi batasan t-stat lebih 

besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2. Hal ini juga terlihat dari nilai 

probabilitas 0,7520 , dimana jika nilai probabilitas (p-value) > 0.05, Ho diterima. 

Pada penelitian ini, pendapatan bunga tidak berpengaruh pada laba tahun 

selanjutnya, karena dalam menghitung pendapatan perbankan saat ini tidak hanya 

bergantung pada pendapatan bunga saja, tetapi bank juga dapat menghasilkan 

pendapatan dari fee transaksi atau jasa yang disediakan bank. Pendapatan bunga 
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perbankan dalam penelitian ini juga bervariasi tergantung dari ukuran bank. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian finger(1994), tetapi penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Febryansah (2010). 

4.3.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tahun Pengamatan Terhapa Laba 

Bersih Masa Depan 

Simpanan Pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan pihak ketiga 

ini bersumber dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang 

diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang 

dimiliki oleh bank (Bastian dan Suhardjono, 2006).  

Hasil pengujian pada hipotesis keempat menunjukan bahwa dana pihak 

ketiga tahun pengamatan tidak berpengaruh pada laba tahun berjalan. Hal ini 

terlihat dari t-stat yang memiliki nilai 0,281467 atau tidak memenuhi batasan t-

stat lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2. Hal ini juga terlihat dari nilai 

probabilitas 0,7791 , dimana jika nilai probabilitas (p-value) > 0.05, Ho diterima. 

Dana pihak ketiga yang pada penelitian ini digunakan sebagai indikator 

ukuran perbankan, hal ini terkait dengan kemampuan perbankan untuk menarik 

dana yang berada dimasyarakat yang pada akhirnya akan digunakan perbankan 

sebagai dana dalam menyalurkan kredit, menunjukan hasil bahwa dana pihak 

ketiga tidak memiliki pengaruh dalam prediksi laba tahun selanjutnya. Hal terjadi 

karena terlalu jauhnya hubungan antara dana pihak ketiga dengan penciptaan laba, 

juga karena sifat dana pihak ketiga yang berbentuk liabilities bukannya aktiva 
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perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pratiwi(2009), 

tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Febryansah (2010). 

4.4. Implikasi Manajerial 

Sesuai dengan PSAK No. 1 per Juni 2012 Laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Laporan 

keuangan juga merupakan hasil akhir dari kegiatan operasional yang 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan. Hal ini 

juga sesuai dengan teori sinyal, dimana laporan keuangan perusahaan dapat 

dengan jelas menunjukan kinerja perusahaan terhadap pengguna laporan 

keuangan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan variabel – 

variabel penelitian dalam menggambar kondisi perusahaan dimasa depan melalu 

laba bersih (net income). 

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa laba bersih tahun pengamatan 

memiliki kemampuan memprediksi laba bersih periode selanjutnya. Pada 

penelitian ini juga menunjukan bahwa arus kas operasional, pendapatan bunga, 

dan dana pihak ketiga kurang mampu untuk digunakan sebagai prediksi laba 

bersih tahun selanjutnya. 

Oleh karena itu bagi pengguna laporan keuangan yang bermaksud untuk 

menilai kinerja perusahaan dimasa depan, diharapkan tidak berfokus pada arus kas 
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operasional, pendapatan bunga, dan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan 

perbankan yang menggunakan kas sebagai media operasional utamanya. Sehingga 

untuk melihat kinerja suatu perbankan diharuskan untuk melihat kedalam 

berbagai aspek kinerja perbankan. 

  

Kemampuan Laba bersih..., Mufqi Farishi Wisnu Perdana, Ak.-Ibs, 2013 



BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

4.5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Laba bersih tahun pengamatan memiliki pengaruh signifikan dalam 

memprediksi laba bersih tahun selanjutnya. Hal ini menunjukan bahwa pada 

sektor keuangan dalam hal ini perbankan, laba bersih dapat digunakan untuk 

memprediksi laba tahun selanjutnya. Maka hal ini telah sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu laba tahun 

pengamatan memiliki pengaruh terhadap laba tahun selanjutnya. Hal ini 

sesuai dengan penelitian, Dwiati (2008), Widyoko Hadi (2005), 

Pratiwi(2009), Baridwan Parawiyati(1998). 

2. Arus kas operasi tahun pengamatan tidak memiliki pengaruh signifikan 

dalam memprediksi laba tahun selanjutnya. Hal ini dikarenakan pada 

laporan arus kas operasi didapati nilai arus kas operasi yang berfluktuatif. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Febryansah (2010) dimana arus 

kas operasi tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi laba. 
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3. Pendapatan bunga tahun pengamatan tidak memiliki pengaruh signifikan 

dalam memprediksi laba tahun selanjutnya. Hal ini terjadi karena 

pendapatan perbankan tidak hanya berfokus pada pendapatan bunga saja, 

tetapi juga pada pendapatan dari fee atas transaksi atas jasa yang disediakan 

bank. Pendapatan bunga perbankan dalam penelitian ini juga bervariasi 

tergantung dari ukuran bank. Tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Febryansah (2010). 

4. Dana pihak ketiga tahun pengamatan tidak memiliki pengaruh signifikan 

dalam memprediksi laba tahun selanjutnya. Dana pihak ketiga yang pada 

penelitian ini digunakan sebagai indikator ukuran perbankan, hal ini terkait 

dengan kemampuan perbankan untuk menarik dana yang berada 

dimasyarakat yang pada akhirnya digunakan perbankan sebagai dana untuk 

menciptakan laba usaha. penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Febryansah (2010). 

5. Secara bersama-sama keseluruhan variabel independen, laba bersih tahun 

pengamatan, arus kas operasi tahun pengamatan, pendapatan bunga tahun 

pengamatan, dan dana pihak ketiga tahun pengamatan berpengaruh secara 

simultan terhadap laba bersih tahun selanjutnya. Maka dari itu jika seluruh 

variabel independen digunakan secara bersama-sama dengan prediktor lain 

merupakan prediktor yang baik dalam memprediksi laba bersih tahun 

selanjutnya. 

4.6. Keterbatasan 
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Dalam suatu penelitian, hasil penelitian yang disajikan tidak terlepas dari 

keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian kurang sempurna. 

Beberapa keterbasan yang terjadi pada penelitian ini yang nantinya dapat menjadi 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya : 

1. Pada saat melalukan penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan yakni tidak 

memasukan pengaruh kondisi ekonomi dan variabel lainnya yang dapat 

mengukur penciptaan laba bersih pada perusahaan. 

2. Penelitian ini hanya menilai bank sebagai entitas bank, tanpa memisahkan 

adanya bank yang berbentuk transactional bank ataupun investment bank. 

3. Penelitian ini hanya melibatkan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sehingga kurang mencerminkan apa yang terjadi pada bank diseluruh 

Indonesia. 

4.7.  Saran 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

memberikan saran untuk beberapa pihak sebagai berikut 

1. Bagi investor, dikarenakan kas merupakan komponen utama dalam 

menjalankan inti usaha perbankan. Maka sebaiknya segala hal yang terkait 

dengan pelaporan kas mendapat perhatian yang lebih. Penciptaan laba 

bersih pada perbankan juga harus menjadi sorotan utama karena laba bersih 

mampu mencerminkan kemampuan bank dalam menggunakan modal 

usahanya dan pengelolaan dana pihak ketiga sehingga tidak menimbulkan 

kerugian bagi pihak ketiga. 
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2. Bagi objek penelitian, terkait dengan usaha perbankan yang mengelola dana 

pihak ketiga. Walaupun pendapatan bunga dan dana pihak ketiga dalam 

penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan laba 

bersih, tetapi hal ini tetap memerlukan perhatian yang lebih. Karena jika 

pengeloalan dana pihak ketiga disalahgunakan maka dapat berpengaruh 

buruk pada penciptaan laba dan nama perusahaan sendiri. 

3. Bagi penilitian selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya tahun 

pengamatan diperluas sehingga mampu lebih menjelaskan keadaan 

perbankan. Menambahkan faktor lain dalam penelitian, seperti beban pajak, 

dll. Serta mengklasifikasi bank berdasarkan investment banking dan 

transactional banking. 
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Lampiran 1 Data Variabel Setiap Perusahaan 

Perusahaan Tahun NI_Y NI_X CFO IR DPK 

AGRO 2007 2,2160 -0,3935 2,0087 -0,0295 -0,1766 

AGRO 2008 
     AGRO 2009 1,3424 5,3789 3,2458 0,0033 0,0758 

AGRO 2010 0,0052 1,3424 -0,6868 -0,0393 0,1590 

BACA 2007 0,8545 -0,0101 3,3891 1,2064 0,2869 

BACA 2008 0,0324 0,8545 -6,1418 0,3618 1,4509 

BACA 2009 0,2003 0,0324 -0,2670 0,5149 0,4754 

BACA 2010 0,7159 0,2003 -1,4614 0,1356 0,0978 

BBCA 2007 0,1785 0,2867 -1,1980 0,1801 0,1076 

BBCA 2008 0,2456 0,1785 -16,5533 0,1862 0,1700 

BBCA 2009 0,2758 0,2456 -0,8781 -0,0644 0,1323 

BBCA 2010 0,0833 0,2758 -12,5763 0,2480 0,1624 

BBKP 2007 -0,0179 -0,0171 0,1455 0,0420 0,0449 

BBKP 2008 0,3603 -0,0179 -2,1893 0,0942 0,1110 

BBKP 2009 0,5047 0,3603 0,7472 0,0755 0,3691 

BBKP 2010 0,1258 0,5047 -0,3871 0,2136 0,1583 

BBNI 2007 1,0285 0,3595 -2,2113 0,1140 0,1134 

BBNI 2008 0,6500 1,0285 -1,3806 0,1723 0,1550 

BBNI 2009 0,4155 0,6500 -4,0174 -0,0022 -0,1500 

BBNI 2010 0,2135 0,4155 -2,0855 0,0984 0,4516 

BBNP 2007 0,0365 -0,1094 -2,7032 -0,0577 -0,0028 

BBNP 2008 0,6148 0,0365 -0,7058 0,2364 0,1277 

BBNP 2009 0,4354 0,7376 -1,5427 0,1465 0,3412 

BBNP 2010 0,2536 0,3340 -0,4983 0,4041 0,2466 

BBRI 2007 0,2266 0,2316 -1,5925 0,2047 0,2179 

BBRI 2008 0,5698 0,2266 -2,4615 0,2568 0,2650 

BBRI 2009 0,3152 0,5698 1,6156 0,2953 0,2942 

BBRI 2010 0,5033 0,3779 -0,7116 0,0756 0,0000 

BCIC 2007 -1,0365 36,3059 18,1006 -0,4787 -0,5026 

BCIC 2008 -0,1790 -1,0365 -1,0543 -0,0928 0,1655 

BCIC 2009 0,1949 -0,1790 0,9049 0,2776 0,4926 

BCIC 2010 -0,4410 0,1949 -1,4863 0,5223 0,2583 

BDMN 2007 -0,1045 -0,2062 -1,6261 0,1778 0,2902 

BDMN 2008 0,8490 -0,1045 -1,1398 0,1053 -0,0907 

BDMN 2009 0,1559 0,8490 5,7982 -0,0807 0,1838 

BDMN 2010 0,1937 0,1402 1,9578 0,1710 0,0786 

BEKS 2007 3,2130 -45,8711 -1,4749 -0,0144 0,1699 

BEKS 2008 -0,3427 3,2130 21,8188 0,0585 -0,0016 

BEKS 2009 0,6611 -0,3427 -0,0198 -0,3558 -0,2793 
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BEKS 2010 -1,3183 0,6611 -4,3247 3,4607 4,6259 

BKSW 2007 0,2812 -0,5026 -3,7423 -0,0872 0,0410 

BKSW 2008 -0,6960 0,2812 -2,2024 0,0442 0,0134 

BKSW 2009 
     BKSW 2010 
     BMRI 2007 0,3543 0,2226 -0,9101 0,1405 0,1686 

BMRI 2008 0,3016 0,3543 22,6912 0,1941 0,1042 

BMRI 2009 0,3551 0,3016 2,0796 0,0724 0,0529 

BMRI 2010 0,2637 0,3551 -0,4630 0,1119 -0,0303 

BNII 2007 -1,0217 1,2569 -0,8215 0,0824 0,1749 

BNII 2008 
     BNII 2009 0,2635 -50,8616 -1,0741 0,0883 0,2654 

BNII 2010 0,8047 0,2635 6,7602 0,2228 0,1738 

BSWD 2007 0,9224 1,2649 -15,2853 0,2055 0,0495 

BSWD 2008 -0,0503 0,9224 -1,2463 0,2569 0,1668 

BSWD 2009 0,3699 -0,0503 -1,5301 0,0828 0,0116 

BSWD 2010 0,1440 0,3699 -4,3080 0,0612 0,3191 

BVIC 2007 0,3113 -0,2884 -0,1809 0,4951 0,1306 

BVIC 2008 1,3097 0,3113 -1,2213 0,1932 0,3975 

BVIC 2009 
     BVIC 2010 0,0969 0,7547 -1,1362 0,1905 0,0432 

INPC 2007 0,9157 0,4508 3,3363 0,0817 0,1467 

INPC 2008 0,9989 0,9157 -5,1719 0,3779 0,2440 

INPC 2009 0,2003 0,9989 0,3563 -0,0586 0,1227 

INPC 2010 0,3278 0,2003 -0,8941 0,0472 0,0953 

MAYA 2007 0,0033 0,0054 -1,1234 0,2684 0,3571 

MAYA 2008 0,8724 0,0033 0,6707 0,4758 0,5498 

MAYA 2009 1,2257 0,8724 2,2510 0,1933 0,2969 

MAYA 2010 0,5372 1,2257 -0,3880 0,2074 0,3936 

MCOR 2007 
     MCOR 2008 0,7607 3,4013 3,2901 0,2868 0,4774 

MCOR 2009 0,2800 0,7607 -0,5588 0,3342 0,5289 

MCOR 2010 1,5979 0,2800 1,0659 0,4540 0,5002 

MEGA 2007 0,0713 -0,0366 19,6013 0,1125 -0,0283 

MEGA 2008 0,7709 0,0713 -0,5842 0,0477 0,0933 

MEGA 2009 0,1277 0,7709 -1,7249 0,0946 0,2863 

MEGA 2010 0,2833 0,1277 2,8397 0,2690 0,1653 

NISP 2007 0,3753 0,2673 -5,5154 0,0626 0,2604 

NISP 2008 -0,2636 0,3753 -1,1264 0,2473 0,1171 

NISP 2009 1,3448 -0,0395 3,1740 0,0792 0,3033 

NISP 2010 0,2163 0,7978 -1,7467 0,1521 0,2053 
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PNBN 2007 0,2964 -0,1643 -1,5342 0,3881 0,4542 

PNBN 2008 0,3671 0,2964 6,3467 0,2342 0,2335 

PNBN 2009 0,4517 0,4006 0,5550 0,1127 0,3388 

PNBN 2010 0,1097 0,4170 -1,8197 0,2101 0,1392 

SDRA 2007 -0,0534 0,1916 -19,4593 0,4260 0,1041 

SDRA 2008 0,6816 -0,0534 1,1223 0,1331 0,4555 

SDRA 2009 0,5022 0,6816 -0,1316 0,3605 0,5584 

SDRA 2010 0,3198 0,5022 4,0033 0,3174 0,4556 
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Lampiran 2 Statistika Deskriptif 
 

 NI_Y NI_X CFO IR DPK 
 Mean -0.129963 -0.264217  0.644931  0.204108  0.250857 
 Median  0.306437  0.283908 -0.849804  0.149281  0.166189 
 Maximum  5.378853  36.30594  63.68189  3.460667  4.625861 
 Minimum -50.86162 -50.86162 -19.45926 -0.478730 -0.502641 
 Std. Dev.  5.591788  8.374651  9.275650  0.405112  0.525043 
 Skewness -8.620222 -3.446160  3.830467  6.081173  6.762544 
 Kurtosis  78.80047  29.94891  26.45143  49.16457  56.45647 
 
Lampiran 3 Estimasi Output 
 
Dependent Variable: NI_Y   
Method: Least Squares   
Date: 12/11/13   Time: 11:18   
Sample (adjusted): 3 88   
Included observations: 79 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NI_X -0.051564 0.008218 -6.274399 0.0000 

CFO 0.005915 0.008599 0.687807 0.4937 
IR 0.093282 0.294103 0.317174 0.7520 

DPK 0.074966 0.266340 0.281467 0.7791 
C 0.371390 0.075090 4.945940 0.0000 
     
     R-squared 0.366288     Mean dependent var 0.384827 

Adjusted R-squared 0.332034     S.D. dependent var 0.569543 
S.E. of regression 0.465483     Akaike info criterion 1.369716 
Sum squared resid 16.03388     Schwarz criterion 1.519681 
Log likelihood -49.10377     Hannan-Quinn criter. 1.429796 
F-statistic 10.69309     Durbin-Watson stat 1.997654 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
      

 
Estimation Command: 
========================= 
LS NI_Y NI_X CFO IR DPK  C 
 
Estimation Equation: 
========================= 
NI_Y = C(1)*NI_X + C(2)*CFO + C(3)*IR + C(4)*DPK + C(5) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
NI_Y = -0.0515640010304*NI_X + 0.00591479495598*CFO + 0.093281863983*IR + 
0.0749657395484*DPK + 0.371390160563 
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Lampiran 4 Uji Heterokedastistas 
 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.047554     Prob. F(14,64) 0.4205 

Obs*R-squared 14.72807     Prob. Chi-Square(14) 0.3970 
Scaled explained SS 18.87028     Prob. Chi-Square(14) 0.1700 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/03/14   Time: 10:33   
Sample: 3 88    
Included observations: 79   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.114035 0.075070 1.519047 0.1337 

NI_X 0.241624 0.074674 3.235710 0.0019 
NI_X^2 0.001856 0.001474 1.259182 0.2125 

NI_X*CFO -0.013956 0.007665 -1.820845 0.0733 
NI_X*IR 1.195368 0.530818 2.251933 0.0278 

NI_X*DPK -0.952955 0.514646 -1.851671 0.0687 
CFO 0.027294 0.019446 1.403560 0.1653 

CFO^2 -0.000548 0.000550 -0.996622 0.3227 
CFO*IR -0.069377 0.071425 -0.971330 0.3350 

CFO*DPK -0.027134 0.078187 -0.347033 0.7297 
IR -0.465957 0.498721 -0.934303 0.3537 

IR^2 0.440615 0.572091 0.770183 0.4440 
IR*DPK 0.381553 1.650294 0.231203 0.8179 

DPK 0.241855 0.461807 0.523714 0.6023 
DPK^2 -0.056443 0.695372 -0.081170 0.9356 

     
     R-squared 0.186431     Mean dependent var 0.202961 

Adjusted R-squared 0.008463     S.D. dependent var 0.349064 
S.E. of regression 0.347583     Akaike info criterion 0.893558 
Sum squared resid 7.732107     Schwarz criterion 1.343453 
Log likelihood -20.29552     Hannan-Quinn criter. 1.073799 
F-statistic 1.047554     Durbin-Watson stat 1.626569 
Prob(F-statistic) 0.420512    
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Lampiran 5 Uji Autokolerasi 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.834604     Prob. F(2,72) 0.4382 

Obs*R-squared 1.789993     Prob. Chi-Square(2) 0.4086 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 02/03/14   Time: 10:34   
Sample: 3 88    
Included observations: 79   
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NI_X 0.000811 0.008278 0.097984 0.9222 

CFO 0.001489 0.008705 0.171018 0.8647 
IR -0.066892 0.306610 -0.218167 0.8279 

DPK 0.059232 0.274903 0.215466 0.8300 
C 0.000118 0.075321 0.001567 0.9988 

RESID(-1) -0.159841 0.138954 -1.150311 0.2538 
RESID(-2) 0.036296 0.142402 0.254880 0.7995 

     
     R-squared 0.022658     Mean dependent var -5.55E-17 

Adjusted R-squared -0.058787     S.D. dependent var 0.453390 
S.E. of regression 0.466527     Akaike info criterion 1.397430 
Sum squared resid 15.67058     Schwarz criterion 1.607381 
Log likelihood -48.19848     Hannan-Quinn criter. 1.481543 
F-statistic 0.278201     Durbin-Watson stat 1.734000 
Prob(F-statistic) 0.945469    

     
      

Lampiran 6 Uji Multikolinieritas 
 
 
 NI_X NI_Y CFO IR DPK 

NI_X  1.000000 -0.600153  0.237468 -0.142536 -0.188968 
NI_Y -0.600153  1.000000 -0.088490  0.125752  0.150435 
CFO  0.237468 -0.088490  1.000000 -0.159503 -0.184926 
IR -0.142536  0.125752 -0.159503  1.000000  0.512565 

DPK -0.188968  0.150435 -0.184926  0.512565  1.000000 
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Lampiran 7 Uji Chow-Hausman 

Uji Hausman 
 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POLL    
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 5.530206 4 0.2371 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 
     

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     NI_X? -0.055562 -0.051564 0.000058 0.5981 

CFO? 0.006851 0.005915 0.000043 0.8864 
IR? -0.152990 0.093282 0.037539 0.2037 

DPK? -0.261614 0.074966 0.027681 0.0431 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: NI_Y?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/19/13   Time: 09:15   
Sample: 2007 2010   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 22   
Total pool (unbalanced) observations: 79  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.484576 0.100035 4.844046 0.0000 

NI_X? -0.055562 0.011243 -4.941752 0.0000 
CFO? 0.006851 0.010878 0.629752 0.5316 
IR? -0.152990 0.354649 -0.431385 0.6679 

DPK? -0.261614 0.316299 -0.827111 0.4119 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.536994     Mean dependent var 0.384827 

Adjusted R-squared 0.318595     S.D. dependent var 0.569543 
S.E. of regression 0.470142     Akaike info criterion 1.587507 
Sum squared resid 11.71476     Schwarz criterion 2.367325 
Log likelihood -36.70652     Hannan-Quinn criter. 1.899926 
F-statistic 2.458777     Durbin-Watson stat 2.607854 
Prob(F-statistic) 0.002996    
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Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: POLL    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.930504 (21,53) 0.5566 

Cross-section Chi-square 24.794494 21 0.2562 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: NI_Y?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/19/13   Time: 09:17   
Sample: 2007 2010   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 22   
Total pool (unbalanced) observations: 79  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.371390 0.075090 4.945940 0.0000 

NI_X? -0.051564 0.008218 -6.274399 0.0000 
CFO? 0.005915 0.008599 0.687807 0.4937 
IR? 0.093282 0.294103 0.317174 0.7520 

DPK? 0.074966 0.266340 0.281467 0.7791 
     
     R-squared 0.366288     Mean dependent var 0.384827 

Adjusted R-squared 0.332034     S.D. dependent var 0.569543 
S.E. of regression 0.465483     Akaike info criterion 1.369716 
Sum squared resid 16.03388     Schwarz criterion 1.519681 
Log likelihood -49.10377     Hannan-Quinn criter. 1.429796 
F-statistic 10.69309     Durbin-Watson stat 2.007245 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Uji Normalitas 

 

  

0

2

4

6

8

10

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Series: Standardized Residuals
Sample 2007 2010
Observations 79

Mean       0.565628
Median   0.567390
Maximum  1.913475
Minimum -0.947642
Std. Dev.   0.545048
Skewness  -0.140754
Kurtosis   3.656043

Jarque-Bera  1.677564
Probability  0.432237
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