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ABSTRAK 

Martini, 2017 : Pengaruh Laba Bersih, Ukuran Perusahaan, Arus Kas Aktivitas 

Operasi dan Komponen-Komponen Akrual Terhadap Arus Kas 

Aktivitas Operasi Dimasa Mendatang Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh laba bersih, ukuran 

perusahaan, arus kas operasi dan komponen-komponen akrual terhadap arus kas 

aktivitas operasi dimasa mendatang. Komponen-komponen akrual yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah perubahan 

piutang, perubahan persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan 

amortisasi. 



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder 

dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 23 perusahaan. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

www.idx.co.id.  

Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan laba bersih, perubahan 

hutang, beban depresiasi dan amortisasi berpengaruh terhadap arus kas aktivitas 

operasi dimasa mendatang, sedangkan arus kas aktivias operasi, perubahan 

piutang, dan perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap arus kas 

aktivitas operasi dimasa mendatang. penelitian secara simultan menunjukkan 

variabel laba bersih, arus kas aktivitas operasi, perubahan piutang, perubahan 

persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi secara bersama-

sama berpengaruh terhadap arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Laporan keuangan adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan 

untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai, yang 

dapat meliputi manajer, investor, dan kreditor.Laporan keuangan merupakan 

salah satu sumber yang penting bagi para penggunanya, tarutama dalam rangka 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat 

apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa mendatang, 

melalui suatu proses perbandingan, evaluasi, dan analisis. Hasil analisis laporan 

http://www.idx.co.id/


keuangan ini akan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menilai potensi 

keberhasilan perusahaan dimasa mendatang. 

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen penting dalam 

laporan keuangan, PSAK No.2 (Revisi 2012), menyatakan tentang kegunaan 

informasi arus kas yaitu  laporan arus kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset 

bersih entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan 

kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 

penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas 

berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara 

kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai 

dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa  depan (future cash 

flows) dari berbagai  entitas. Informasi arus kas historis sering digunakan 

sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kapasitas arus kas masa depan.  

Informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti kecermatan dari 

taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam 

menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak 

perubahan harga. 

KAJIAN PUSTAKA 

Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan 

informasi mengenai jumlah arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan 



selama periode.Laporan arus kas ini memberikan informasi yang berguna 

mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas 

operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar deviden 

(Hery, 2015). 

Menurut Nayla (2013) Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu : 

1. Arus kas aktivitas operasi  

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas 

perusahaan mengenai aliran kas (masuk maupun keluar) yang berhubungan 

dengan aktivitas operasional perusahaan dalam satu periode tertentu. 

2. Arus kas aktivitas investasi 

 Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas perusahaan mengenai aliran kas 

(masuk maupun keluar) yang berhubungan dengan aktivitas investasi 

perusahaan pada berbagai jenis investasi. 

3. Arus kas aktivitas pendanaan  

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan berbagai aktivitas perusahaan 

mengenai aliran kas (masuk maupun keluar) yang berhubungan dengan 

pendanaan untuk keperluan operasional perusahaan. 

Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Dalam PSAK No.12 (Revisi 2012), terdapat dua metode yang dapat 

digunakan dalam menghitung dan melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 

yaitu: 



1. Metode langsung, dengan menggunakan metode ini kelompok utama dari 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. 

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

dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi nonkas, penangguhan, atau 

akrual dari penerimaan atau pembayaran kasmuntuk operasi dimasa lalu 

dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan 

arus kas investasi atau pendanaan. 

Arus Kas Aktivitas Operasi di masa Mendatang 

Arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang adalah keadaan arus kas 

aktivitas operasi suatu perusahaan pada suatu periode yang merupakan realisasi 

dari usaha masa lalu yang sebelumnya telah diprediksi dengan menggunakan 

data-data historis (Wartini, 2013). 

Laba Bersih 

Menurut (Wartini, 2013) laba bersih adalah angka yang menunjukkan 

selisih antara seluruh pendapatan dari kegiataan operasi perusahaan maupun 

non – operasi perusahaan.  

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total 

aktiva, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar perusahaan (Rahmania, 2014). 

 

 



Komponen-Komponen Akrual 

pencatatan akrual merupakan pendapatan maupun beban akan 

dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana pendapatan dan 

beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus 

uang kas keluar (Hery, 2015).  

1. Piutang 

Menurut Kasmir (2015) merupakan tagihan perusahaan kepada pihak 

lainnya yang tidak lebih dari satu tahun.Piutng ini terjadi akibat dari 

penjualan barang atau jasa kepada konsumennya secara angsuran. 

2. Persediaan 

Persedian merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal 

perusahaan.Persediaan harus diperhatikan karena merupakan komponen 

utama dari asset operasi dan langsung menjadi laba (Subramayam dan Wild, 

2012). 

3. Hutang  

Menurut Hery (2015), hutang timbul pada saat barang dan jasa diterima 

sebelum melakukan pembayaran. Hutang ini biasanya akan segera dilunasi 

oleh perusahan dalam jangka waktu yang singkat sesuai dengan persyaratan 

kredit yang tertera dalam faktur tagihan. 

4. Beban Depresiasi dan Amortisasi 

Depresiasi merupakan pengalokasian harga perolehan aktiva tetap untuk 

periode-periode aktiva tersebut digunakan. Sedangkan amortisasi merupakan 



pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak dagang, 

hak cipta dan lain-lain (Ibrahim 2011, dalam Prayoga 2012). 

Hipotesis  

H1: Diduga laba bersih berpengaruh terhadap arus kas aktivitas operasi dimasa 

mendatang. 

H2: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap arus kas aktivitas 

operasi dimasa mendatang. 

H3 : Diduga arus kas aktivitas operasi berpengaruh terhadap arus  kas aktivitas 

operasi dimasa mendatang. 

H4: Diduga perubahan piutang berpengaruh terhadap arus kas aktivitas 

operasi dimasa mendatang. 

H5: Diduga perubahan persediaan berpengaruh terhadap arus kas aktivitas 

operasi dimasa mendatang. 

H6 : Diduga peubahan hutang berpengaruh terhadap arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang. 

H7 : Didugabeban depresiasi dan amortisasi berpengaruh terhadap arus kas 

aktivitas operasi dimasa mendatang. 

H8 :Diduga laba bersih, ukuran perusahaan, arus kas aktivitas operasi, 

perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan hutang, beban 

depresiasi dan amortisasi berpengaruh terhadap arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang. 

 



METODE PENELITIAN 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Arus Kas Aktivitas  

Operasi dimasa Mendatang. arus kas operasi merupakan total seluruh arus kas 

dari aktivitas operasi setelah tahun amatan atau pada periode t+1 (Sulistyawan, 

2015). 

AKO = (AKO t+1) 

Variabel Independen  

Variabel Independen yang akan diuji dalam penelitian ini dalam 

hubungannya dengan pengaruh yang akan diberikan terhadap arus kas aktivitas 

operasi dimasa mendatang, yaitu: 

1. Laba Bersih, Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba setelah 

disesuaikan pajak pada tahun amatan atau pada periode t (Sulistyawan, 

2015). 

LABA = (Laba Bersih t) 

2. Ukuran Perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaaan 

diproxy dengan nilai logaritma dari total asset (Fernando, 2016).  

SIZE = (Total Asset t) 

3. Arus Kas Aktivitas Operasi yang digunakan yaitu arus kas bersih dari 

aktifitas operasi pada tahun amatan atau pada periode t (Sulistyawan, 

2015). 



AKO = (AKOt) 

4. Perubahan Piutang, yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

piutang usaha perusahaan pada dua periode (Triyono, 2011). 

ΔPIUTANG = (PUt– PUt-1) 

5. Perubahan Persediaan adalah perubahan total persediaan perusahaan pada 

dua periode (Triyono, 2011) 

ΔPERSEDIAAN = (PDt –PDt-1) 

6. Perubahan Hutang, adalah perubahan hutang lancar perusahaan pada dua 

periode (Triyono, 2011) 

ΔHUTANG =(HLt– HLt-1) 

7. Beban Depresiasi dan Amortisasi adalah biaya depresiasi dan amortisasi 

perusahaan pada periode amatan (Triyono, 2011) 

DEPRESIASI = (DEPREt + AMORt) 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka. Semua variabel dalam penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif. 

Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data skunder. Data skunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui internet dan buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian. Sumber 

penelitian ini diperoleh dari www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/


Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data skunder sehingga metode pengumpulan 

data dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

1. Studi Pustaka 

Peneliti mengkaji teori yang diperoleh dari literatur buku, jurnal, dan 

hasil penelitian terdahulu sehingga dapat memahami literatur tersebut 

yang dapat digunakan sebagai landasan teori. 

2. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari data dari Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2014 setelah itu dilanjutkan dengan pencatatan dan 

perhitungan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis / Observasi 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan 

manufaktur  sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan dari tahun 2011-2014. Dalam 

pengumpulan data penelitian menggunakan data skunder yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung diambil dari perusahaan atau data diperoleh 

dari pihak ketiga dalam hal ini www.idx.co.id. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/


Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisi Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

                     Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LB 92 1881 5573577 652919,26 1402198,995 

TA 92 3298 34314666 4966974,51 8039209,317 

AKO 92 -935671 60477147 1271426,73 6410291,492 

PU 92 -203786 709887 86133,57 172237,807 

PD 92 -154256 1093322 105575,01 227227,699 

HL 92 -210890 2140192 187925,14 414986,057 

DEP 92 71 703300 50045,15 121304,219 

AKOt1 92 -935671 60477147 1339162,83 6436495,150 

Valid N 

(listwise) 

92     

Sumber : Data sekunder yang diolah (2017) 

Variabel dependen AKOt+1 (Arus Kas Aktivitas Operasi Dimasa 

Mendatang) memiliki nilai minimum -935671, nilai maksimum 60477147, nilai 

rata-rata 1339162,83, standart deviasi 6436495,150. Variabel LB (Laba Bersih) 

memiliki nilai minimum 1881, nilai maksimum 5573577, dan nilai mean 

652919,26 dengan standar deviasi 1402198,995. Variabel TA (Total 

Aset)memiliki nilai minimum 3298, nilai maksimum 34314666, dan nilai mean 

4966974,51 dengan standar deviasi 8039209,317. Variabel AKO (Arus Kas 

Aktivitas Operasi) memiliiki nilai minimum -935671, nilai maksimum 

60477147 dan nilai mean 1271426,73 dengan standar deviasi 6410291,492. 

Variabel PU (Perubaha Piutang usaha) memiliki nilai minimum -203786, nilai 



maksimum 709887 dan nilai mean 86133,57 dengan standar deviasi 

172237,807. Variabel PD (Perubahan persediaan) memiliki nilai manimum -

154256, nilai maksimum 1093322 dan nilai mean 105575,01 dengan standar 

deviasi 227227,699. Variabel HU (Perubahan hutang lancar) memiliki nilai 

minimum -210890, nilai maksimum 2140192 dan nilai mean 187925,14 dengan 

standar deviasi 414986,057. Variabel DEP (Beban Depresiasi dan Amortisasi) 

memiliki nilai minimum 71, nilai maksimum 703300 dan nilai mean 50045,15 

dengan standar deviasi 121304,21. 

UJI Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Sesudah Ln 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 92 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 
4785403,89233

419 

Most Extreme Differences 

Absolute ,266 

Positive ,266 

Negative -,261 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,556 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2017) 

 



Berdasarkan tabel 4.3 ditas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak 

yang berarti data tidak berdistribusi normal. 

Menurut Ghozali (2013), data yang tidak terdistribusi secara normal 

dapat di transformasi agar menjadi normal. Untuk mengobati terhadap 

pelanggaran tersebut, model regresi kita rubah dalam bentuk semi log yaitu 

sebelah kanan persamaan yaitu variabel dependen kita ubah dalam bentuk 

Logaritma natural (Ln). 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Sesudah Ln 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa 

nilai kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,594 dan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,873 > 0,05), maka H0 diterima yang artinya data residual berdistribusi normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 76 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,14019503 

Most Extreme Differences 

Absolute ,068 

Positive ,054 

Negative -,068 

Kolmogorov-Smirnov Z ,594 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,873 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a 

 

a. Dependen Variabel: LN_AKOt1 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Dari tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa uji multikolonieritas 

menunjukkana ada 2 variabel independen yang mengalami multikolonieritas 

yaitu laba bersih dengan nilai VIF 12,280 > 10 dan nilai tolerance 0,081 < 0,10. 

Total aset dengan nilai VIF 16,027 > 10 dan nilai tolerance 0,062 < 0,10. 

 

Menurut Ghozali (2013), menyatakan bahwa untuk mengobati 

multikolonieritas keluarkan satu atau lebih variabel independen yang 

mempunyai korelasi tinggi dan model regresi dan identifikasi independen 

lainnya untuk membantu prediksi. 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
  

LB ,081 12,280 

TA ,062 16,027 

AKOt ,678 1,475 

PU ,414 2,417 

PD ,666 1,502 

HL ,511 1,956 

DEP ,598 1,672 



Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a 

 

a. Dependen Variabel: LN_AKOt1 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Dari tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

multikolonieritas menunjukkan hasil tidak ada variabel independen yang 

terdapat nilai tolerance kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan Variance 

Inflation Factor (VIF), menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen 

yang terdapat nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 

persamaan model regresi tidak adanya multikolonieritas. 

 

 

 

 

 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
  

LB ,402 2,490 

AKOt ,688 1,453 

PU ,414 2,416 

PD ,720 1,389 

HL ,647 1,546 

DEP ,895 1,117 



Uji Autokorelasi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 
,834

a
 ,695 ,668 1,19638 1,827 

a. Predictors: (Constant), DEP, PD, AKOt, HL, PU, LB 

b. Dependent Variable: LN_AKOt1 

Sumber: data sekunder yang diolah (2017) 

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan sebesar 1,827. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai table dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, 

jumlah sampel (n) 76 dan jumlah variabel independen 6 (k=6). Dari tabel 

Durbin-Watson dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson berada di antara 

batas bawah (dl) 1.4623 dan batas atas (du) 1.8011. Nilai Durbin-Watson 1.827 

berada diatas nilai du = 1.8011 dan kurang dari 4 - 1.8011 (4-du), 

1.8011<1.827<2.1989 maka dapat disimpulkan hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak terjadinya autokorelasi dalam model regresi. 

 

 

 

 

 

 



Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glejser 

 
Coefficients

a 

 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 9,925 ,000 

LB -1,389 ,169 

AKOt -,541 ,590 

PU ,695 ,490 

PD ,299 ,766 

HL -,338 ,736 

DEP ,165 ,870 

a. Dependen Variabel : ABSUT 

Sumber : data sekunder yang diolah (2017) 

 

Dari hasil uji diatas,menunjukkan LB (Laba Bersih) terdapat residual 

(Absut), menghasilkan signifikansi 0,169. AKOt (Arus Kas Aktivitas Operasi t) 

terdapat residual (Absut), menghasilkan signifikansi 0,590. PU (Piutang Usaha) 

terdapat residual (Absut), menghasilkan signifikansi 0,490. PD (Persediaan) 

terdapat residual (Absut), menghasilkan signifikansi 0,766. HL (Hutang 

Lancar) terdapat residual (Absut), menghasilkan signifikansi 0,736. DEP 

(Depresiasi) terdapat residual (Absut), menghasilkan signifikansi 0,870. Karena 

korelasi nilai residual (Unstandardized residual) dengan masing-masing 

variabel independen signifikan korelasi lebih dari 0,05 maka model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  



Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a 

a. Dependent Variable: LN_AKOt1 

Sumber : data sekunder yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.9 Diatas diperoleh hasil persamaan regresi linear 

berganda sebagai beikut: 

Ln_AKOt+1= 10,832 + 79.520.000 LB + -131.300.000 AKOt + 89.710.000 PU 

+ 83.870.000 PD + 81.720.000 HL + 3.632.000 DEP + e 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

1. Nilai konstanta (a) sebesar 10,832 menunjukkan bahwa jika variabel 

independen yaitu laba bersih, arus kas aaktivitas operasi, perubahan piutang, 

perubahan persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi 

bernilai 0, maka nilai arus kas aktivitasoperasi dimasa mendatangadalah 

sebesar 10,832. 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10,832 ,171 
 

LB 7,952E-007 ,000 ,578 

AKOt -1,313E-008 ,000 -,044 

PU 8,971E-007 ,000 ,079 

PD 8,387E-007 ,000 ,098 

HL 8,172E-007 ,000 ,174 

DEP 3,632E-006 ,000 ,231 



2. Besarnya koefisien β1 = 7,952 nilai β1 yang positif menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang 

dengan variabel laba bersih, yang artinya jika laba bersih meningkat Rp 

1.000.000 maka arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang akan 

meningkat sebesar Rp 79.520.000. 

3. Besarnya koefisien regresi (β3) sebasar -1,313 nilai β3 yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel arus 

kas aktivitas operasi dimasa mendatang dengan variabel arus kas aktivitas 

operasi, yang artinya jika arus kas operasi meningkat Rp 1.000.0000  maka 

arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang akan menurun sebesar Rp -

131.300.000. 

4. Besarnya koefisien regresi (β4) sebesar 8,971 nilai β4 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang dengan variabel perubahan piutang usaha, yang artinya 

jika perubahan piutang usaha meningkat Rp 1.000.000 maka arus kas 

aktivitas operasi dimasa mendatang akan meningkat sebesar Rp 89.710.000. 

5. Besarnya koefisien regresi (β5) sebesar 8,387 nilai β5 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang dengan variabel perubahan persediaan, yang artinya jika 

perubahan persediaan meningkat Rp 1.000.000 arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang akan meningkat sebesar Rp 83.870.000. 



6. Besarnya koefisien regresi (β6) sebesar 8,172 nilai β6 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang dengan variabel hutang lancar, yang artinya jika 

perubahan hutang lancar meningkat Rp 1.000.000 maka arus kas aktivitas 

operasi dimasa mendatang akan meningkat sebesar Rp 81.720.000. 

7. Besarnya koefisien regresi (β8) sebesar 3,632 nilai β8 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang dengan variabel beban depresiasi dan amortisasi, yang 

artinya jika beban depresiasi dan amortisasi meningkat Rp 1.000.000 maka 

arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang akan meningkat sebesar Rp 

3.632.000. 

Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Adjusted R Square 

Model summary
b 

 

a. Predictor: (costanta), DEP, PD, AKOt, HL, PU, LB 

b. Dependent Variabel: LN_AKOt1 

Sumber: data sekunder yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.10 Diatas nilai Adjusted R Square, diperoleh nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,668.  Hal ini berarti bahwa variabel independen 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
,834

a
 ,695 ,668 1,19638 



(laba bersih, arus kas aktivitas operasi, perubahan piutang usaha, perubahan 

persediaan, perubahan hutang lancar dan beban depresiasi) mampu menjelaskan 

arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang sebesar 66,8%. Sedangkan sisanya 

sebesar 33,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Tabel 4.11 

 Hasil Uji F atau Uji Simultan 

Sumber : data sekunder yang diolah (2017) 

Berdasarkan hasil uji F pada table di atas, dapat dilihat Fhitungsebesar 

26,202 dan Ftablesebesar 2,23 dengan signifikansi 0.000.dengan demikian dapat 

diketahui bahwa Fhitung> Ftable (26,202 > 2,23) dengan signifikansi 0.000 < 0.05 

yang menunjukkan secara bersama-sama laba bersih, arus kas operasi, 

perubahan piutang usaha, perubahan persediaan, perubahan hutang lancar, 

beban depresiasi dan amortisasi berpengaruh terhadap arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang.  

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 225,025 6 37,504 26,202 ,000
b
 

Residual 98,761 69 1,431 
  

Total 323,786 75 
   

a. Dependent Variable: LN_AKOt1 

b. Predictors: (Constant), DEP, PD, AKOt, HL, PU, LB 



Uji signifikan Parameter Individual (Uji satistik t) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji T atau Uji Parsial 

Coefficients
a 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 63,296 ,000 

LB 5,511 ,000 

AKOt -,554 ,581 

PU ,763 ,448 

PD 1,249 ,216 

HL 2,099 ,039 

DEP 3,287 ,002 

a. Dependent Variabel:LN_AKOt1 

Sumber : data sekunder yang diolah (2017) 

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

1. Dari tabel tingkat signifikan hasil pengelolahan data diketahui bahwa 

variabel LB (laba bersih) mempunyai hasil koefisien regresi yang positif 

menunjukkan hubungan bersifat positif, tingkat signifikan sebesar 0,000 < 

0.05 dan nilai thitung > ttabel  yaitu 5,511 > 1,99495. Hal ini berarti H0 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa laba bersih berpengaruh tarhadap arus 

kas aktivitas operasi dimasa mendatang. Dengan demikian hipotesis 

pertama (H1) diterima. 

2. Dari tabel tingkat signifikan hasil pengelolahan data diketahui bahwa 

variabel AKOt (arus kas aktivitas operasit) mempunyai hasil koefisien 



regresi yang negatif menunjukkan hubungan bersifat negatif, tingkat 

signifikan sebesar 0,581 > 0.05 dan nilai thitung > ttabel yaitu -0,554 < -

1,99495. Hal ini berarti H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

arus kas operasi tidak berpengaruh tarhadap arus kas aktivitas operasi 

dimasa mendatang. Dengan demikian hipotesis kedua (H3) ditolak. 

3. Dari tabel tingkat signifikan hasil pengelolahan data diketahui bahwa 

variabel PU (perubahan piutang usaha) mempunyai hasil koefisien regresi 

yang positif menunjukkan hubungan bersifat positif, tingkat signifikan 

sebesar 0,448 > 0.05 dan nilai thitung > ttabel yaitu 0,763 < 1,99495. Hal ini 

berarti H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan piutang 

usaha tidak berpengaruh tarhadap arus kas aktivitas operasi dimasa 

mendatang. Dengan demikian hipotesis ketiga (H4) ditolak. 

4. Dari tabel tingkat signifikan hasil pengelolahan data diketahui bahwa 

variabel PD (perubahan persediaan) mempunyai hasil koefisien regresi 

yang positif menunjukkan hubungan bersifat positif, tingkat signifikan 

sebesar 0,216 > 0.05 dan nilai thitung > ttabel yaitu 1,249 < 1,99495. Hal ini 

berarti H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan 

persediaan tidak berpengaruh tarhadap arus kas aktivitas operasi dimasa 

mendatang. Dengan demikian hipotesis keempat (H5) ditolak. 

5. Dari tabel tingkat signifikan hasil pengelolahan data diketahui bahwa 

variabel HL (perubahan hutang lancar) mempunyai hasil koefisien regresi 

yang positif menunjukkan hubungan bersifat positif, tingkat signifikan 



sebesar 0,039 < 0.05 dan nilai thitung > ttabel yaitu 2,009 > 1,99495. Hal ini 

berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan hutang 

lancar berpengaruh tarhadap arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang. 

Dengan demikian hipotesis kelima (H6) diterima. 

6. Dari tabel tingkat signifikan hasil pengelolahan data diketahui bahwa 

variabel DEP (beban depresiasi dan amortisasi) mempunyai hasil koefisien 

regresi yang positif menunjukkan hubungan bersifat positif, tingkat 

signifikan sebesar 0,002 < 0.05 dan nilai thitung > ttabel yaitu 3,287 > 1,99495. 

Hal ini berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa beban 

depresiasi berpengaruh tarhadap arus kas aktivitas operasi dimasa 

mendatang. Dengan demikian hipotesis keenam (H7) diterima. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapt disimpulkan sebagai berikut : 

1. Laba bersih (LB) berpengaruh terhadap arus kas aktivias operasi dimasa 

mendatang pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

2. Ukuran perusahaan (TA) mengalami multikolonieritas sehingga TA 

dihilangkan dari penelitian. 

3. Arus kas aktivitas operasi (AKOt) tidak berpengaruh terhadap arus kas 

aktivias operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor 



industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

4. Perubahan piutang (PU) tidak  berpengaruh terhadap arus kas aktivias 

operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014. 

5. Perubahan persidiaan (PD) tidak berpengaruh terhadap arus kas aktivias 

operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014. 

6. Perubahan hutang  (HL) berpengaruh terhadap arus kas aktivias operasi 

dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

7. Beban depresiasi dan amortisasi (DEP) berpengaruh terhadap arus kas 

aktivias operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

8. Laba bersih, arus kas aktivitas operasi, perubahan piutang, perubahan 

persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi secara 

simultan berpengaruh terhadap arus kas aktivitas operasi dimasa 

mendatang pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 



Daftar Pustka 

Agusrianto, Raja Ruli. (2014). Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Laba 

Bersih Terhadap Arus Kas Operasi dimasa Depan Pada Perusahaan 

Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2011. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

Amli, Rustiar. (2012). Kemampuan Laba dan Arus Kas Operasi Dalam Memprediksi 

Arus Kas Operasi Masa Depan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

Apriliana, Fitri. (2014). Kemampuan Laba Bersih, Arus Kas Aktivitas Operasi 

Historis dan Komponen-komponen Akrual Dalam Memprediksi Arus 

Kas Aktivitas Operasi Di masa Mendatang. Skripsi. Semarang: 

Universitas Diponegoro. 

 

Fernando, Febri (2016). Analisis Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Tingkat 

Inflasi Dan Arus Kas Bebas Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). Skripsi. Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. 

 

Ghozali, Imam. (2013). Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21, Edisi 

Ke-7. Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Hery.(2012). Mengenal & Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS. 

 

Hery.(2015). Cara Praktis Menyusun Laporan Keuangan. Jakarta: PT Grasindo. 

 

Hidayati, Nuri. (2017). Pengaruh Laba Bersih, Free Cash Flow dan Komponen-

Komponen Akrual Terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan. Skripsi. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

 

Ikatan Akuntansi Indonesia.(2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 

 

IkatanAkuntansi Indonesia.(2012). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.  

Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 

 

Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan Edisi ke-1. Jakarta: Rajawali Pres. 

 

Kieso, Donald E, et.all.(2007). Akuntansi Intermediate Edisi ke-12 Jilid 3. Jakarta: 

Erlangga. 

 



Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. 

 

Migayana. (2014). Analisis Pengaruh Laba Bersih dan Komponen Akrual Terhadap 

Arus Kas di Masa Mendatang (Studi Empiris di Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonsia) Vol. 29 No.2 Juli 

2014. 

 

Nayla, Akifa P. (2013). Cara Praktis Menyusun Laporan Keuangan. Jakarta: 

Laksana. 

 

Prayoga, Irfan Bagus Dwi. (2012). Pengaruh Laba Bersih dan Komponen-Komponen 

Akrual Terhadap Arus Kas Aktivitas Operasi di Masa Mendatang. 

Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Priyatno, Duwi. (2010). Paham Analisis Data dengan SPSS. Jakarta Selatan: 

Mediakom. 

 

Rahmania. (2014). Pengaruh Laba Bersih, Ukuran Perusahaan dan Komponen Akrual 

Terhadap Arus Kas Aktivitas Operasi di Masa Depan Pada Perusahaan 

Whosale and Retail yang  Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008-2012 Vo. 1 No. 2 Oktober 2014. Universitas Riau. 

 

Subramayan, K. R. dan Jhon J. Wild.(2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: 

Salemba Empat. 

 

Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  Dan R&D, Cetakan Ke-

13. Bandung: Alfabeta. 

 

Sulistyawan, Wahyu M. (2015). Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi dan 

Komponen-Komponen Akrual Dalam Memprediksi Arus Kas Masa 

Depan. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 

 
Sumiyati dan S, Ika Adriana. (2012). Komponen Akuntansi Akrual Sebagai Prediktor 

Arus Kas Operasi Studi Kasus pada Perusahaan Industri Farmasi di BEJ 

tahun 2005-2008. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.  

 

Triyono. (2011). Dampak Kualitas  Laba Terhadap  Kemampuan Prediksi Laba, Arus 

Kas, dan Komponen Akrual. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Wardani, Utami Budi. (2013). Perbandingan Model Agregat dan Model Disagregat 

Arus Kas Aktivitas Operasi Untuk Memprediksi Laba Masa Depan. 

Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 

 



 

Wartini. (2013). Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi Dan Laba Bersih Dalam 

Memprediksi Arus Kas Aktivitas Operasi Di Masa Mendatang (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Bergerak Dibidang Sektor 

Industri Dasar Dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2011). Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.  

 

www.idx.co.id 

 


