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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 R2 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 
 
I. PENDAHULUAN 

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 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. 

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 memiliki kemampuan untuk 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 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. 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. 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 
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. 

Maka dari itu penulis bertujuan untuk melakukan penelitan mengenai “Kemampuan 
Laba bersih, Arus kas Operasi, Pendapatan bunga, dan Dana Pihak Ketiga Dalam 
Memprediksi Laba Bersih Pada Sektor Keuangan (Perbankan) di BEI Tahun 2006 – 
2010” 

 
II. LANDASAN TEORI 
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 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 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. 

Laba 
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 saham. Unsur yang 
berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban” 
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 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. 

Dana Pihak Ketiga 
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). 
Kerangka Penelitian 
 Berdasarkan  uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang 
menggambarkan Laba bersih tahun sebelumnya, Arus Kas Operasi, Pendapatan bungan, 



dan Dana pihak ketiga terhadap Laba bersih masa depan pada sektor perbankan 
konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1. Pengaruh Laba Bersih Periode Sebelumnya Terhadap Laba Bersih 
  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.  
2. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Laba Bersih 

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, 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 
3. Pengaruh Pendapataan Bunga Terhadap Laba Bersih 

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). 

“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. 
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bersih 

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. 
Hipotesis 
  Hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara yang akan 
dibuktikan kebenaranya setelah data empiris diperoleh. Hipotesis berupa Proposisi yang 
dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris, Proposisi tersebut merupakan 



salah satu dari elemen teori, disamping construct, konsep, dan definisi, yang memberikan 
gambaran fenomena-fenomena secaa sistematis melalui penentuan hubungan antar 
variable. 
  Dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, 
maka disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho1: Laba  bersih tahun sebelumnya tidak berpengaruh dalam memprediksi laba masa 
depan. 

Ha1: Laba  bersih tahun sebelumnya 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 
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. 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian merupakan proses pencarian solusi atas sebuah masalah setelah 

dilakukan studi dan analisa terhadap faktor-faktor yang berpengaruh (Sekaran dan Bougie, 
2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Laba Bersih Tahun 
Pengamatan, Arus kas Operasi, Pendapatan Bunga, dan Dana Pihak Ketiga Dalam 
Memprediksi Laba Bersih Masa Depan. Objek penelitian ini terdiri dari variabel independen, 
Laba bersih setelah pajak (t), Arus Kas Operasi (t), Pendapatan Bunga (t), dan Dana Pihak 
Ketiga(t). Variabel dependen penelitian ini adalah Laba Bersih Setelah Pajak (t+1).  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasional untuk 
masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independence Variable) 
a. Laba bersih setelah pajak (t) 
b. Arus Kas Operasi (t) 
c. Pendapatan Bunga (t) 
d. dan Dana Pihak Ketiga(t) 

2. Variabel Tidak Bebas (Dependence Variable) 
Y= variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini adalah Laba Bersih Setelah 
Pajak (t+1). 

Model regresi berganda yangdigunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 
berikut: 

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

NI_Y  = Laba bersih (t+1) 
α   = Konstanta 
β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi 
NI_X  = Laba bersih (t) 
CFO  = Arus kas operasi (t) 



IR   = Pendapatan Bunga (t) 
DPK  = Dana Pihak Ketiga (t) 

𝜀   =Error 

 Data yang telah dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan objek penelitian 
diinput kedalam software Microsoft Excel yang mencangkup seluruh informasi yang 
dibutuhkan dengan format yang sesuai untuk kemudian diimpor kedalam software statistik 
Eviews (Economic Views) versi ke-7. Setelah data yang diperlukan diinput kedalam 
softwareEViews, maka dilakukan proses pengolahn data dengan urutan sebagai berikut : 

1) Uji Normalitas dengan tujuan untuk melihat apakah regresi yang digunakan telah 
terdistribusi normal atau belum. Jika belum terdistibusi normal maka dilakukan 
outlier. 

2) Penentuan jenis model regresi dengan data panel, dilakukan untuk mengetahui 
jenis model penelitian, common effect, fixed effect dan random effect. 

3) Uji asumsi klasik, dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah dalam 
penelitian yang terdiri dari uji multikolinearitas, heteroskedasitas dan autokorelasi. 
Jika terdapat masalah dari ketiga jenis uji asumsi klasik tersebut maka akan 
dilakukan treatment agar uji asumsi klasik tersebut dapat terpenuhi 

4) Analisis hasil regresi yang telah dilakukan dengan cara melakukan Uji Parsial (t-
test), Uji Simultan ( F-test) dan uji koefisien determinasi (R2) dan koefisien 
determinasi (adjustedR2) 

 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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). 
Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan model penelitian yang telah 
digunakan : 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

 Berdasarkan informasi pada tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa residual pada 
model penelitian ini telah berdistribusi normal. Kesimpulan ini diambil berdasarakan 
pada nilai probabilitas 0,432237 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai Jarque-Bera 1,677564 
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yang lebih kecil dari 2, sehingga dapat menerima hipotesis nol yang berarti residual data 
telah berdistribusi normal. 
Penentuan 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) 
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 4.2 Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian 

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 Output program Eviews yang di olah 
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman Pada Model Penelitian 

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 

 
Berdasarkan pada uji Chow pada tabel 4.2 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 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. 



UJI ASUMSI KLASIK 
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). Di bawah ini merupakan hasil uji 
multikolinearitas pada model penelitian ini : 

 
 

Tabel 4.4 Hasil 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 Output program Eviews yang diolah  
Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen pada model ditunjukan melalui tabel 4.4 dengan hasil bahwa tidak 
ditemukan korelasi antar variabel independen pada model penelitian ini bebas dari 
multikolinearitas. Hal tersebut disimpulkan dengan dasar keputusan bahwa nilai koefisien 
korelasi keempat variabel penelitian, memiliki nilai r lebih rendah dari 0,85.  
 Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.4 didapatkan hasil besaran korelasi 
antara variabel independen kurang dari 0.85.Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 
tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 
independen yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

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 4.5 Hasil 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 
 Sumber : Hasil Output Program Eviews yang di olah 
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. 

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 



 Ha  : Ada heteroskedastisitas 
Tabel 4.6 Hasil 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 

     
      

 Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
Berdasar pada hasil tabel 4.6, 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. 
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

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. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi 
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 : Hasil Output program Eviews yang diolah 
Berdasar hasil pada tabel 4.7 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. 

UJI SIMULTAN 
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. 

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 4.7, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Ho5 ditolak. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas f-stat senilai 0,000001 atau lebih kecil dari 
α = 5% 

 
KOEFISIEN DETERMINASI 

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 4.7 Hasil Uji R2 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. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Beradasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, 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. 

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. 

SARAN 
Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

diantara adalah 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. 

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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