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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh arus kas dari aktivitas operasi dan laba bersih tehadap 

arus kas operasi masa depan dengan menguji masing-masing 

variabel. 

Model penelitian yang digunakan adalah model regresi linier 

berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari 

perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

data dari laporan keuangan selama periode 2009-2011 yang meliputi 

laporan laba rugi dan laporan arus kas perusahaan melalui situs 

www.idx.co.id. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling sebanyak 33 perusahaan aneka industri. Data yang diolah 

dengan bantuan software SPSS (Statistical Packages for Social 

Science) versi 20 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh 

signifikan terhadap arus kas operasi di masa depan. Sedangkan 

arus kas dari aktivitas operasi tidak menunjukkan perngaruh 

signifikan terhadap arus kas operasi masa depan. 

Kata kunci : arus kas dari aktivitas operasi, laba bersih dan arus 

kas operasi masa   depan. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
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Menurut PSAK (IAI 2009: 1), 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 dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menentukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka. 

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah arus kas operasi perusahaan dapat menghasilkan 

arus kas cukup untuk melunasi pinjaman, membayar deviden dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari 

luar. 

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh kemampuan arus 

kas dan laba terhadap arus kas masa depan menunjukkan adanya 

perbedaan hasil yang diperoleh. Ditemukan penelitian yang 

dilakukan Titin (2013) pengaruh kemampuan prediktif laba dan arus 

kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa depan, 

menyatakan bahwa laba dan arus kas operasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap arus kas operasi dimasa depan. 

Sedangkan penelitian Irfan (2012), dengan judul pengaruh laba 

dan komponen komponen akrual terhadap arus kas operasi dimasa 

depan. Menyatakan laba bersih, perubahan persedian dan amortisasi 

yang berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan 

sedangkan piutang tidak berpengaruh signifikan. 
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Dengan adanya perbedaan pernyataan hasil penelitian Titin dan  

penelitian Irfan, maka penulis ingin melakukan pengujian lebih 

lanjut atas temuan-temuan empiris mengenai pengaruh arus kas 

operasi dan laba terhadap arus kas masa depan. 

Maka peneliti ingin memberikan judul penelitian “ Pengaruh 

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Dan Laba Bersih Terhadap Aru Kas  

Operasi Di Masa Depan Pada Perusahaan Aneka Industri Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Apakah arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh signifikan 

terhadap arus kas operasi dimasa depan pada perusahaan aneka 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2011 secara 

persial. 

2. Apakah laba bersih berpengaruh signifikan terhadap arus kas 

operasi dimasa depan pada perusahaan aneka industri yang 

terdaftar di BEI tahun 2009 – 2011 secara persial. 

3. Apakah arus kas dari aktivitas operasi atau laba bersih 

berpengaruh terhadap arus kas operasi dimasa depan pada 

perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI  tahun 2010 – 

2012 secara bersama-sama. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas operasi 

terhadap arus kas operasi dimasa depan pada perusahaan aneka 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2011 secara 

persial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh laba bersih terhadap arus kas operasi 

dimasa depan pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di 

BEI tahun 2009 – 2011 secara persial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh arus kas aktivitas operasi atau laba 

bersih yang lebih baik terhadap arus kas operasi di masa depan 

pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2010 

– 2012 secara bersama-sama. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun batasan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup penelitian terbatas pada perusahaan katagori 

sektor produk yang bergerak dibidang aneka industri di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

2. Laporan keuangan yang digunakan, laporan yang berakhir 31 

Desember 2009, 2010 dan 2011. 

3. Arus kas yang digunakan arus kas operasi tahun 2010, 2011 dan 

2012. 

4. Laba digunakan laba bersih tahun berjalan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi akademik. 
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Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan serta sebagai bahan tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan arus kas dan laba 

bersih terhadap arus kas dimasa depan. 

b. Bagi Penulis. 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan 

berpikir maupun penetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi 

penulis sehingga nantinya dapat diterapkan dalam dunia kerja. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

masukan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam  penelitian ini adalah  

sebagai berikut: 

BAB I      : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang 

 penelitian, perumusan masalah, penjelasan 

 mengenai tujuan dan manfaat dari 

 penelitian, batasan penelitian serta 

 sistematika pembahasan yang memberikan 

 gambaran secara singkat mengenai 

 keseluruhan pembahasan. 

BAB  II :  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi uraian secara ringkas teori-teori 

yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan 

diteliti disertai dengan penelitian terdahulu.  
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BAB  III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang objek penelitian dan 

definisi operasional, dan penentuan sampel, 

jenis data, metode pengumpulan, serta metode 

analisis data termasuk pengujian hipotesis dan 

uji asumsi klasik, uji normalitas 

BAB  IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

perusahaan dan pengolahan data yang dilakukan 

hasil analisis serta pembahasannya.  

BAB  V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat 

ditarik berdasarkan  hasil pengolahan data yang 

terdapat dalam penelitian ini serta saran-saran 

yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa 

yang akan datang. 

 II LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir dalam Irham, (2011: 2) mengatakan bahwa 

laporan keuangan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu 

laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna 

(users) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. 
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Menurut IAI (PSAK, 2009 :1 ).  

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut DSAK-IAI pada (PSAK, 2009: 8), bahwa laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari komponen-komponen laporan keuangan 

(financial statement ) yang sering disajikan antara lain : 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi. 

3. Laporan ekuitas pemilik, sering disebut sebagai 

 laporan ekuitas pemengang saham. 

4. Laporan aru kas.  

5. Catatan atas laporan keuangan 

2.1.3 Arus Kas 

 Menurut Hery (2012: 180) Arus kas adalah arus masuk dan 

arus keluar pada kas atau setara kas. Laporan arus kas 

menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada kas dan setara 

kas. 

 Komponen laporan arus kas dikelompokan menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

1. Arus kas dari aktivitas operasi.  

2. Arus kas dari aktivitas investasi. 

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan. 

2.1.4 Laba 

 Menurut Soemarso (2002: 225), laba bersih adalah selisih 

lebih pendapatan atas beban-beban dan merupakan kenaikan bersih 

atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Sesungguhnya laba 
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bersih ini adalah laba menunjukkan bagian laba yang akan ditahan 

didalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai deviden. 

2.1.5 Pelaporan Laba Rugi 

Menurut (PSAK No. 25), laporan laba rugi merupakan laporan utama 

untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama satu priode 

tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama 

tentang profibilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan 

tentang sumber ekonomi yang akan dikelolah oleh suatu perusahaan 

di masa yang akan datang. 2.2   Penelitian Tedahulu 

 Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

arus kas dari aktivitas operasi dan laba bersih terhadap arus kas 

operasi dimasa depan telah banyak dilakukan dan terus berkembang 

diantaranya dikutip dari beberapa sumber penelitian tersebut, 

antara lain. 

Penelitian Titin (2013), tentang pengaruh kemampuan prediktif 

laba dan arus kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa 

depan. Menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi dan laba 

berpengaruh positif terhadap arus kas operasi masa depan, tetapi 

laba mempunyai pengaruh yang lebih baik dari pada arus kas dari 

aktivitas operasi. 

Sedangkan penelitian Irfan (2012), mengenai pengaruh laba bersih 

dan komponen-komponen akrual terhadap arus kas aktivitas operasi 

di masa mendatang. Dengan hasil penelitian bahwa laba bersih, 

perubahan persedian dan beban depresiasi dan amortisasi 

berpengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang 
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sedangkan perubahan piutang dan perubahan hutang tidak 

berpengaruh positif terhadap arus kas di masa mendatang. 

2.3.2 Pengembangan hipotesis 

 Hipotesis dapat di definisikan sebagai jawaban sementara 

atau rangkuman kesimpulan yang masih harus diuji kebenarannya 

secara emperis. 

H1:  Adanya pengaruh signifikan arus kas dari aktivitas 

 operasi terhadap arus kas operasi di masa depan. 

H2:  Adanya pengaruh signifikan laba bersih terhadap arus 

 kas operasi dimasa depan. 

H3:  Adanya pengaruh signifikan arus kas operasi dan laba 

 bersih terhadap arus kas operasi dimasa depan secara 

 bersama-sama. 

III METODE PENELITIAN 

3.1 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua jenis variable, yaitu variable terikat (dependent 

variable) dan Variabel bebas (independent variable). Variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah arus kas dari 

aktivitas operasi dan laba bersih.  

 Variabel independen (bebas) yang digunakan peneliti beserta 

pengukurannya adalah sebagai berikut : 

a. Arus kas dari aktivitas operasi, merupakan total 

 seluruh arus kas dari aktivitas operasi tahun 2009 - 

 2011 
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b. Laba bersih, laba yang digunakan laba bersih tahun 

 berjalan, (laba komprehensif) tahun 2009-2011. 

 Variabel Dependen (terikat), Variabel dependen dalam 

 penelitian ini adalah arus kas operasi di masa depan 

 tahun 2010-2012. 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, dan data tersebut juga merupakan data sekunder yaitu 

meliputi data atau informasi laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan yang diambil dari database Bursa efek Indonesia, 

data dari laporan keuangan selama tahun 2009-2011 yang meliputi 

neraca, laporan laba rugi dan laporan aru kas perusahaan melalui 

situs www.idx.co.id, serta ringkasan kinerja perusahaan yang 

diperoleh melalui ICMD (Indonesian Capital Market Directory). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melihat, menggunakan dan mempelajari data-data sekunder yaitu 

arus kas yang diperoleh dari melalui situs www.idx.co.id. yaitu 

laporan keuangan perusahaan yang terpilih sebagai sampel yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2012. 

1. Studi kepustakaan  

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Sidik, (2009: 103) Populasi dalah mempunyai karakter 

sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang mempunyai 

karakterisik tertentu dan kemudian ditarik kesimpulan. 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011 dengan interval 1 tahun. Dari populasi yang ada 

akan diambil sejumlah tertentu sebagai sempel. 

3.5 Teknik dan Pengambilan Sampel 

Menurut Sidik, (2009: 103), teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 

pemilihan objek dengan beberapa criteria tertentu. 

Tabel 3.2 

Daftar Sample Penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

BATA 

KBLM 

HDTX 

INDS 

KBLI 

LPIN 

NIPS 

PBRX 

JECC 

RICY 

VOKS 

PT. SEPATU BATA, Tbk 

PT. KABELINDO MURNI, Tbk 

PT. PANASIA INDO RESOURCES, Tbk 

PT. INDOSPRING, Tbk 

PT. KMI WIRE AND CABLE, Tbk 

PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk 

PT. NIPRESS, Tbk 

PT. PAN BROTHERS, Tbk 

PT. JEMBO CABLE COMPANY, Tbk 

PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO, Tbk 

PT. VOKSEL ELECTRIC, Tbk 

Sumber : Penulis (2014) 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh 
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lebih dari satu independent variable terhadap dependent 

variable., namun terlebih dahulu melakukan uji statistik 

dekriptif, uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian 

hipotesis. 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 

variable terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

berdistribusi normal. (Umar, 2008: 79)  

dalam pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan < 0.05 maka 

distribusi data tidak normal.Jika nilai signifikan > 0.05 maka 

distribusi data normal. 

2. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi berguna untuk adalah menguji tentang 

adanya tidaknya korelasi antara kesalahaan penggangu pada priode 

t dengan periodet-1 pada persamaan linear. Apabila terjadi 

korelasi maka menunjukan adanya problem autokoreasi. Problem 

autokoreasi mungkin terjadi pada time series data (data runtut 

waktu), sedangkan pada cross section data (silang waktu) masalah 

autokoreasi jarang terjadi. Model regrasi yang baik adalah model 

regrasi yang bebas auto korelasi,  
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salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan 

sebagai berikut:   

1. Menentukan hipotesis 

a. Ho : tidak ada autokoreasi 

b. H1 : ada autokoreasi  

3. Menentukan nilai α dengan d table (n,k) terdiri dari dl dan 

du 

4.   Menentukan kreateria  pengujian  

a. Tidak terjadi autokoreasi jika (4-dl) < dw < dl. 

b. Terjadi autokoreasi positif jika dw < dl, koefisien 

korelasi lebih besar dari nol. 

c. Terjadi autokoreasi negatif jika dw > (4-dl), koefisien  

korelasinya lebih kecil dari nol, dan 

d. Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl), hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

3.   Uji Heteroskedastisitas 

Uji hetoroskedastisitas menunjukan bahwa variansi variable tidak 

sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residu satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi hetorosdastisitas karena data 

cross section memiliki data yang memiliki data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar),. 
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Cara menentukan Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

berbagai cara,  diantaranya: Residual Plots, Metode Grafik, Uji 

Park, Uji Glejser, dan Kelaziman. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik 

origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang 

teratur, maka terjadi Homoskedastisitas. 

2. Jika pada scatterplot titik-titik mempunyai pola yang 

teratur, baik menyempit, melebar, meningkat, maupun bergelombang, 

secara terus menerus bergerak menjauhi garis nol maka terjadi 

Heteroskedastisitas. (Umar, 2008: 84) 

 

4. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas merupakan uji yang di tunjukkan 

untuk menguji apakah pada model regresi di temukan adanya 

korelasi antar variable bebas (variable independen). Model uji 

rekresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah 

sebagai berikut. 

Ada tidaknya multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat: 

1. Melihat Nilai Tolerance 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10. 

2. Melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), 
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Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai VIF > 10. (Ghozali: 2007, 91-92) 

3.7 Metode Regresi Linear Berganda 

Model persamaannya adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y   = Arus kas operasi dimasa depan (AKO t). 

α   = Konstanta. 

β1,β2,  = Koefisien regresi X1, X2,. 

X1    = Nilai arus kas dari aktivitas Operasi (AKO t-1. 

X2  = Nilai laba bersih (LB t-1). 

e   = Tingkat kesalahan pengganggu. 

3.7.1 Analisis Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variable bebas terhadap 

variable terikat dapat digunakan alat analisis statistik yaitu 

dengan melakukan Uji T dan Uji F. 

1.  Uji T 

Uji secara parsial untuk menguji setiap variabel bebas atau 

independent variable (Xi) apakah mempunyai pengaruh atau tidak, 

terhadap variabel tidak bebas atau dependent variable (Yi). 

Bentuk pengujiannya adalah:  

H0 : β1 = 0,   artinya tidak adanya pengaruh signifikan arus kas 

dari aktivitas operasi terhadap arus kas operasi di masa depan.  

Ha : β1 ≠ 0,   artinya adanya pengaruh signifikan arus kas dari 

aktivitas operasi terhadap arus kas operasi di masa depan.  
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H0 : β2 =  0,   artinya tidak adanya pengaruh signifikan  laba 

bersih terhadap arus kas operasi di masa depan.  

Ha : β2 ≠ 0,   artinya adanya pengaruh signifikan laba bersih 

terhadap arus kas operasi di masa depan. 

Dengan menggunakan tingkat signifikan (alpha) 5%.  Apabila Sig. < 

0,05, maka H0 tidak dapat diterima dan apabila Sig. > 0,05, maka 

Ha tidak dapat ditolak. 

2.  Uji F (Uji Secara Serentak) 

Uji F dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk 

pengujiannya adalah: 

H0 : β1 = β2 = 0 artinya tidak adanya pengaruh signifikan  arus 

kas dari aktivitas operasi dan laba bersih terhadap arus kas 

operasi di masa depan. 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya adanya pengaruh signifikan arus kas dari 

aktivitas   operasi dan laba bersih terhadap arus kas operasi di 

masa depan. 

Pengujian signifikansi dilakukan dengan mengamati pada nilai 

signifikan (alpha) 5%. Apabila Sig. < 0,05, maka H0 dapat ditolak 

dan Ha dapat diterima serta apabila Sig. > 0,05, maka H0 tidak 

dapat ditolak dan Ha tidak dapat diterima. 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Penelitian 

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian 

dibedakan menjadi dua kelompok variabel, yaitu variebel terikat 

(dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel). 
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Variabel terikat adalah arus kas dimasa depan dan variabel bebas 

adalah arus kas dari aktivitas operasi dan laba bersih. 

Sempel dalam penelitian ini (n) sebanyak 33, data yang 

didapat dari laporan laba rugi dan arus kas pada perusahaan aneka 

industri selama periode 2009-2011, yang terdaftar dibursa efek 

indonesia, tidak mengalami kerugian. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik desktiptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan 

standar deviasi. Hasil perhitungan statistik deskriptif adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Uji Statistik Deskriptif   

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AKO_T1 

AKO_t 

LB_t 

Valid N 

(listwise) 

33 

33 

33 

33 

 

803205000 

490722139 

391611885 

 

 

106334186000 

130668523250 

120415120240 

 

 

32819643008 

35722776988 

27069861179 

 

 

29950636099 

36431137527 

28456600748 

 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014 

1. Arus kas operasi di masa depan (AKO_T1), nilai arus kas 

operasi di masa depan terkecil adalah Rp 803.205.000 dan nilai 

terbesar adalah Rp  106.334.186.000. Rata-rata nilai adalah 
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32.819.643.008 dengan standar deviasi sebesar 29.950.636.099 

dengan sampel 33 perusahaan. 

2. Arus Kas Dari Aktifitas Operasi (AKO_t), nilai arus kas 

dari aktifitas operasi terkecil adalah Rp 490.722.139 dan nilai 

terbesar adalah Rp 130.668.523.250 Rata-rata nilai adalah 

35.722.776.988 dengan standar deviasi sebesar   36.431.137.527 

dengan sampel 33 perusahaan. 

3. Laba Bersih (LB_t), nilai laba bersih terkecil adalah Rp 

391.611.885 dan nilai terbesar adalah Rp 120.415.120.240. Rata-

rata nilai adalah 27.069.861.179 dengan standar deviasi sebesar 

27.069.861.179 dengan sampel  33 perusahaan. 

4.3   Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan analisis regresi linear berganda dapat dilakukan 

setelah memenuhi asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi 

klasik sangat penting dilakukan agar diperoleh parameter yang 

valid dan handal, Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

4.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi variable terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang berdistribusi normal (Wijaya, Toni, 2012).  

Cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau 

tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data 

melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi 



 
 

RAJA RULI AGUSRIANTO-UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Page 19 
 

memenuhi asumsi normalitas. Uji kenormalan data juga bisa 

dilakukan tidak berdasarkan grafik, misalnya dengan Uji 

Kolmogorov-Smirnov. (Umar, 2008: 79) 

Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti 

distribusi normal. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

melihat normalitas data dalam penelitian ini. 

Uji Kolmogrov Smirnov, dalam uji ini terdapat pedoman yang 

digunakan  

dalam pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan < 0.05 

maka distribusi data tidak normal. Jika nilai signifikan > 0.05 

maka distribusi data normal. 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 6E-7 

Std. Deviation 
26479644145.0

3146700 

Most Extreme Differences 

Absolute .121 

Positive .121 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .695 

Asymp. Sig. (2-tailed) .720 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014. 
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Berdasarkan tabel diatas, besarnya Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

adalah 0,695 dan signifikansinya 0,720 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana nilai 

signifikansi > 0,05 (p = 0,720 > 0,05). Dengan demikian, secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data 

telah berdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan 

uji asumsi klasik lainnya. 

4.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi berguna untuk adalah menguji tentang 

adanya tidaknya korelasi antara kesalahaan penggangu pada priode 

t dengan periodet-1 pada persamaan linear. Apabila terjadi 

korelasi maka menunjukan adanya problem autokoreasi. 

Problem autokoreasi mungkin terjadi pada time series data 

(data runtut waktu), sedangkan pada cross section data (silang 

waktu) masalah autokoreasi jarang terjadi. Model regrasi yang 

baik adalah model regrasi yang bebas auto korelasi. 

salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan 

sebagai berikut ( Wijaya, tony. 2012) :   

1. Menentukan hipotesis 

a. Ho : tidak ada autokoreasi 

b. H1 : ada autokoreasi  

2. Menentukan nilai α dengan d table (n,k) terdiri dari dl 

dan du 

3. Menentukan kreateria  pengujian  

a. Tidak terjadi autokoreasi jika (4-dl) < dw < dl. 
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b. Terjadi autokoreasi positif jika dw < dl, koefisien 

korelasi lebih besar dari nol. 

c. Terjadi autokoreasi negatif jika dw > (4-dl), koefisien  

korelasinya lebih kecil dari nol, dan 

Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl), hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

Nilai D Keterangan 

< 1,10 Ada autokorelasi. 

1,10 – 1,54 Tidak ada Kesimpulan. 

1,55 – 2,46 Tidak autokorelasi. 

2,46 – 2,90 Tidak ada Kesimpulan. 

> 2,91 Ada autokorelasi. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Durbin Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

α 

1 .467
a
 .218 .166 27348058876 1.900 

a. Predictors: (Constant), LB_t, AKO_t 

b. Dependent Variable: AKO_T1 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin-Watson test (DW) 

1,900), maka dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terjadi 

autokorelasi. 

4.3.3 Uji Heteroskedastitas 
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Uji hetoroskedastisitas menunjukan bahwa variansi variable 

tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residu satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi hetorosdastisitas karena data 

cross section memiliki data yang memiliki data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014. 

 

Dari grafik scatteplot terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara meningkat dan melebar serta tersebar baik di atas maupun 
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di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Adanya 

titik-titik yang menyebar menjauh dari titik-titik yang lain 

dikarenakan adanya data observasi yang sangat berbeda dengan data 

observasi yang lain.  

Tabel 4.4 

Uji Spearman’s rho 

Correlations 

  

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

AKO_T1 AKO_t LB_t 

Spearma

n's rho 

Unstandardized Residual 

Correlation Coefficient 1.000 .887
**
 .126 -.117 

Sig. (2-tailed) . .000 .485 .516 

N 33 33 33 33 

AKO_T1 

Correlation Coefficient .887
**
 1.000 .288 .260 

Sig. (2-tailed) .000 . .104 .144 

N 33 33 33 33 

AKO_t 

Correlation Coefficient .126 .288 1.000 .487
**
 

Sig. (2-tailed) .485 .104 . .004 

N 33 33 33 33 

LB_t 

Correlation Coefficient -.117 .260 .487
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .516 .144 .004 . 

N 33 33 33 33 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS, 2014 

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi ke 

dua variable independen dengan Unstandardized Residual memiliki 
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nilai signifikan lebih dari 0,05. AKO_t 0,485 > 0,05, LB_t 0,516 

> 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastistas pada model regresi, ( Wahana, 2009 ). 

4.3.4 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas merupakan uji yang di tunjukkan 

untuk menguji apakah pada model regresi di temukan adanya 

korelasi antar variable bebas (variable independen). Model uji 

rekresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah 

sebagai berikut ( Wijaya, Tony, 2012). 

Ada tidaknya multikolonieritas dapat dideteksi dengan 

melihat: 

1. Melihat Nilai Tolerance 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10. 

2. Melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai VIF > 10. (Ghozali: 2007, 91-92) 

 

Tabel 4.5 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
AKO_t .801 1.248 

LB_t .801 1.248 
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a. Dependent Variable: AKO_T1 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014. 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa arus kas operasi dan 

laba bersih memiliki nilai toleransi lebih besar 0,1. Nilai 

toleransi AKO_t adalah 0,801 LB_t adalah 0,801, sedangkan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dari kedua variabel independen 

juga lebih lebih kecil dari 10 yaitu nilai AKO_t 1,248 dan LB_t 

1,248. Maka dapat kita simpulkan bahwa data diatas  tidak terjadi 

multikolinieritas. 

4.4 Regresi Linear Berganda 

Model persamaannya adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y   = Arus kas operasi dimasa depan (AKO_T1). 

α   = Konstanta. 

β1,β2,  = Koefisien regresi X1, X2,. 

X1    = Nilai arus kas dari aktivitas Operasi (AKO_t) 

 X2  = Nilai laba bersih (LB_t) 

e   = Tingkat kesalahan pengganggu 

 

Tabel 4.6 

Hipotesis 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) 19094869927.728 7269636544.907  2.627 .013 

AKO_t .021 .148 .026 .142 .888 

LB_t .479 .190 .455 2.525 .017 

a. Dependent Variable: AKO_T1 

 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014. 

Analisi regresi liner berganda dimaksudkan untuk menguji 

sejauh mana dan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Variabel independ dalam penelitian ini adalah  

(X1), arus kas dari aktivitas operasi dan (X2) laba bersih 

sedangkan variabel dependennya adalah arus kas operasi di masa 

depan (Y). 

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi sebagai 

beikut: 

Keterangan : 

1. Konstanta (α) sebesar Rp 19.094.869.928  menunjukkan 

bahwa apabila tidak ada variabel independen (X1 = 0, X2 = 0), 

maka arus kas operasi dimasa depan sebesar Rp 19.094.869.928 

2. Koefisien regresi untuk (β1) sebesar 0,021 dan bertanda 

positif, hal ini berarti setiap perubahan 100 rupiah arus kas 

aktivitas operasi maka akan menyebabkan naiknya arus kas dimasa 

depan sebesar Rp. 2.100.000 apabila variabel lainnya tetap. 

3. Koefisien regresi untuk (β2) sebesar 0,479 dan bertanda 

positif, hal ini berarti setiap perubahan 100 rupiah laba bersih 

maka akan menyebabkan naiknya arus kas operasi dimasa depan 

sebesar Rp. 47.900.000  apabila variabel lainnya tetap. 
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4.5 Pengujian Hipotesis 

Uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh secara 

parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil uji 

statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 

berikut. 

 

Tabel 4.7 

Analisis Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 19094869927.728 7269636544.907  2.627 .013 

AKO_t .021 .148 .026 .142 .888 

LB_t .479 .190 .455 2.525 .017 

a. Dependent Variable: AKO_T1 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014. 

H1 : Adanya pengaruh signifikan dan positif arus kas 

aktivitas operasi terhadap arus kas operasi dimasa depan. 

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya thitung untuk 

variabel arus kas dari aktivitas operasi sebesar 0,142 dengan 

nilai signifikan 0,888, Signifikansi penelitian juga menunjukkan 

angka >0,05 (0,888 > 0,05) maka H0 tidak dapat ditolak dan Ha 

tidak dapat diterima, artinya tidak adanya pengaruh signifikan 

dan positif arus kas dari aktivitas operasi terhadap arus kas 

operasi dimasa depan. 
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Variabel arus kas dari dari aktivitas operasi tidak dapat 

dijadikan indikator dalam memprediksi arus kas di masa depan. 

Pelaporan arus kas aktivitas operasi berisikan informasi yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus 

kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, membayar deviden, dan 

melakukan  investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Investor dalam hal ini tidak melihat 

informasi arus kas aktivitas operasi tersebut sebagai informasi 

yang dapat digunakan sebagai memprediksi arus kas di masa depan. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang yang dilakukan oleh Titin 

(2010), dan Irfan (2012),  yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

signifikan dan positif arus kas aktivitas operasi terhadap arus 

kas di masa depan. 

H2 : Adanya pengaruh signifikan dan positif laba bersih 

terhadap arus kas operasi di masa depan. 

Thitung untuk variabel laba bersih sebesar  2,525. 

Signifikansi 0,017 menyimpulkan bahwa sig penelitian <0,05 (0,017 

< 0,05), maka H0 dapat ditolak dan Ha dapat diterima, artinya 

adanya pengaruh signifikan dan positif laba bersih terhadap arus 

kas operasi di masa depan. 

Variabel laba bersih tidak dapat dijadikan indikator dalam 

memprediksi arus kas operasi di masa depan. Informasi perusahaan 

dalam menghasilkan laba dapat membantu investor untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dimasa depan. 

Informasi ini penting bagi para investor karena dapat memberikan 
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gambaran mengenai keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian 

Titin (2013), dan Irfan  yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

signifikan dan positif laba bersih terhadap arus kas operasi di 

masa depan. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6267809558061520000000.000 2 3133904779030760000000.000 4.190 .025
b
 

Residual 22437489729520000000000.000 30 747916324317333000000.000     

Total 28705299287581500000000.000 32       

a. Dependent Variable: AKO_T1 

b. Predictors: (Constant), LB_t, AKO_t 

 

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS, 2014. 

H3 : Adanya pengaruh signifikan arus kas aktivitas operasi 

dan laba bersih terhadap arus kas operasi di masa depan. 

Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 4,190 

dengan tingkat signifikansi 0,025. Signifikansi 0,025 

menyimpulkan sig penelitian <0,05 (0,025 < 0,05). maka H0 dapat 

ditolak dan Ha dapat diterima, artinya adanya pengaruh signifikan 

arus kas aktivitas operasi dan laba bersih terhadap arus kas 

operasi di masa depan. 

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa laba 

bersih dan arus kas aktivitas operasi yang paling baik dalam 

memprediksi terhadap arus kas operasi di masa depan. 
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 V PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis statistik yang menggunakan persamaan 

regresi berganda. Analisis data dimulai dengan mengolah data 

dengan menggunakan Microsoft excel, selanjutnya dilakukan 

pengujian statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik dan 

pengujian menggunakan regresi berganda. Pengujian asumsi klasik 

dan regresi berganda dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 20. 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. arus kas dari aktivitas operasi terhadap arus kas operasi di 

masa depan perusahaan  aneka industri tidak berpengaruh 

signifikan dan positif, dapat dilihat dari nilai besarnya thitung 

untuk variabel arus kas dari aktivitas operasi sebesar 0,142 

dengan nilai signifikan 0,888, Signifikansi penelitian juga 

menunjukkan angka >0,05 (0,888 > 0,05) maka H0 tidak dapat 

ditolak dan Ha tidak dapat diterima, artinya tidak adanya 

pengaruh signifikan dan positif arus kas dari aktivitas operasi 

terhadap arus kas operasi dimasa depan. 

2. Laba bersih terhadap arus kas operasi perusahaan aneka industri 

berpengaruh secara signifikan dan positif, dapat dilihat dari 

nilai Thitung untuk variabel laba bersih sebesar  2,525. 

Signifikansi 0,017 menyimpulkan bahwa sig penelitian <0,05 

(0,017 < 0,05), maka H0 dapat ditolak dan Ha dapat diterima, 
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artinya adanya pengaruh signifikan dan positif laba bersih 

terhadap arus kas operasi di masa depan. 

3. Adanya pengaruh signifikan arus kas aktivitas operasi dan laba 

bersih terhadap arus kas operasi di masa depan. Dari uji ANOVA 

atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 4,190 dengan tingkat 

signifikansi 0,025. Signifikansi 0,025 menyimpulkan sig 

penelitian <0,05 (0,025 < 0,05). Maka H0 dapat ditolak dan Ha 

dapat diterima, artinya adanya pengaruh signifikan arus kas 

aktivitas operasi dan laba bersih terhadap arus kas operasi di 

masa depan. 

4. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa laba lebih baik 

dan berpengaruh positif dari pada arus kas operasi dalam 

memprediksi arus kas operasi di masa depan  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Pemilihan sampel yang hanya terbatas pada perusahaan aneka 

industri. 

2. Dalam penelitian ini hanya mengambil tiga variabel yaitu arus 

kas dari aktivitas operasi dan laba bersih sebagai variabel 

independen, namun sebenarnya masih banyak variabel lain yang 

dapat mempengaruhi arus kas operasi di masa depan. 

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini terbatas hanya 3 tahun 

yaitu periode 2009-2011. 

5.3 Saran 
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Dari hasil analisis dan pembahasan penulis mencoba memberikan 

saran bagi pihak perusahaan, calon investor dan investor serta 

peneliti selanjutnya. 

1. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan menggunakan sampel yang 

lebih banyak dari penelitian ini agar hasil penelitian akan 

lebih baik. 

2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel 

dependen lainnya, karena masih banyak faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi variabel independen. 

3. Memperpanjang tahun pengamatan, tidak hanya tiga tahun saja. 
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