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ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris 

tentang pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang pada 

Perusahaan Manufaktur yang bergerak disektor Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang 

diuji dalam penelitian ini yaitu laba kotor, laba operasi dan 

laba bersih. 

 Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 12 perusahaan 

Manufaktur yang bergerak disektor Industri Dasar dan Kimia di 

Bursa Efek Indonesia periode  2009-2011 sehingga sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 x 3 = 36 sampel yang 

diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Faktor-

faktor tersebut kemudian diuji dengan menggunakan regresi linier 

berganda pada tingkat signifikansi 5 %. 

 Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) hanya laba 

bersih yang berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas 

aktivitas operasi di masa mendatang, sedangkan laba kotor dan 

laba operasi tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus 

kas aktivitas operasi di masa mendatang. Sedangkan berdasarkan 

hasil uji secara bersama-sama atau simultan (uji F) laba kotor, 

laba operasi dan laba bersih secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas aktivitas 

operasi di masa mendatang. 

 

Kata kunci: Laba kotor, Laba Operasi, Laba bersih dan Arus Kas 

Aktivitas Operasi 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian  

Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan merupakan 

salah satu sumber informasi yang penting bagi para investor 

untuk dapat menganalisis hasil kinerja manajemen dan melakukan 

prediksi perolehan laba dan arus kas di masa yang akan datang. 

Para pemakai laporan keuangan seperti para investor dan kreditur 
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lebih tertarik pada apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. 

Laporan arus kas merupakan salah satu jenis laporan keuangan 

yang memiliki kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di 

masa depan dan laporan arus kas dapat digunakan sebagai alat 

untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang. Selain 

laporan arus kas, laporan laba rugi juga merupakan laporan 

keuangan yang terkait dengan prediksi arus kas di masa depan. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah laba kotor berpengaruh signifikan dalam memprediksi 
arus kas aktivitas operasi di masa mendatang ? 

2. Apakah laba operasi berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang ? 

3. Apakah laba bersih berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang ? 

4. Apakah informasi laba kotor, laba operasi dan laba bersih 
secara simultan berpengaruh signifikan dalam memprediksi 

arus kas aktivitas operasi di masa mendatang ? 

Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah laba kotor berpengaruh signifikan 
dalam memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa 

mendatang. 

2. Untuk mengetahui apakah laba operasi berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi arus kas aktivitas operasi di 

masa mendatang. 

3. Untuk mengetahui apakah laba bersih berpengaruh signifikan 
dalam memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa 

mendatang. 

4. Untuk mengetahui apakah informasi laba kotor, laba operasi 
dan laba bersih secara simultan berpengaruh signifikan 

dalam memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa 

mendatang. 

 

2.TINJAUAN LITERATUR 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan merupakan sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak 

diluar perusahaan. Laporan keuangan (financial statements) yang 

sering disajikan meliputi neraca (balance sheet), laporan laba 

rugi (income statement), laporan arus kas (cash flow), laporan 

ekuitas pemilik dan catatan atas laporan keuangan. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:3), salah satu 

tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan Arus kas dan Kegunaannya 

  Menurut Donal E.Kieso et,al (2007:306) Tujuan utama dari 

laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang 
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penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode. 

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas 

keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas akan 

memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan 

investasi, melunasi kewajiban, dan membayar deviden. 

   Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pembayaran kas 

diklasifikasikan menurut 3 kategori utama, yaitu arus kas dari 

aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus 

kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas dibutuhkan karena 

: 

1. Kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan 

yang sesungguhnya 

2. Seluruh informasi mengenai kinerja perushaan selama periode 

tertentu dapat diperoleh dalam laporan arus kas 

3. Laporan arus kas dapat digunakan sebagai alat untuk 

memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang. 

Menurut Donal E.Kieso et,al (2007:306) menyatakan bahwa 

informasi dalam laporan arus kas dapat membantu para investor, 

kreditor dan pihak lainnya menilai hal-hal berikut : 

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan 

2. Kemampuan entitas untuk membayar deviden dan memenuhi 

kewajibannya 

3. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari 

kegiatan operasi. 

4. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non 

kas selama suatu periode. 

Arus kas dari Aktivitas Operasi 

 Arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait 

dengan aktivitas operasi. Dalam PSAK No.2 dijelaskan bahwa arus 

kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang berasal dari 

aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Kegiatan ini 

melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk kedalam 

penentuan laba bersih dalam laporan laba rugi. Adapun arus kas 

yang masuk dan keluar dari kegiatan operasi mencakup antara lain 

: 

1. Arus kas yang masuk dari penjualan barang dan jasa, 

pendapatan dividen, pendapatan bunga dan penerimaan operasi 

lainnya. 

2. Arus kas yang keluar untuk pembayaran kepada pemasok barang 

dan jasa, pembayaran gaji kepada karyawan, bunga yang 

dibayarkan atas hutang perusahaan, pembayaran pajak dan 

pengeluaran operasi lainnya. 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

 Menurut PSAK No.2 arus kas dari aktivitas investasi 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

sumber daya yang diperoleh perusahaan yang ditujukan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Adapun arus kas 

masuk dan keluar dari kegiatan ini antara lain meliputi : 
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1. Arus kas masuk berasal dari penjualan aktiva tetap, aktiva 

tidak berwujud dan aktiva jangka panjang, penjualan saham 

atau instrument keuangan perusahaan lain dan penagihan uang 

pokok pinjaman yang diberikan perusahaan. 

2. Arus kas keluar untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain, termasuk 

pengembangan yang dikapitalisasikan, perolehan saham atau 

instrument keuangan perusahaan lain, pemberian pinjaman pada 

pihak lain. 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 Arus kas yang berasal dari aktivitas ini merupakan arus 

kas yang menyebabkan perubahan dalam struktur modal atau 

pinjaman perusahaan. Arus kas merupakan kegiatan mendapatkan 

dana untuk kepentingan perusahaan. Arus kas masuk dan keluar 

dari kegiatan ini meliputi, antara lain : 

1. Arus kas masuk dari penjualan saham atau instrument modal 

lainnya dan penerbitan obligasi, wesel, hipotek serta 

pinjaman lainnya 

2. Arus kas keluar untuk pembayaran dividen, pembelian saham 

perusahaan, pelunasan pokok pinjaman dan pemabayaran kas oleh 

lesse untuk mengurangi kewajiban yang berkaitan dengan sewa 

gedung usaha pembiayaan. 

Arus Kas Aktivitas Operasi di Masa Mendatang 

 Arus kas aktivitas operasi di masa 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. 

Laporan Laba Rugi dan Kegunaannya 

 Menurut Donald E.Kieso et,al (2007:140) laporan laba rugi 

(income statement), yang juga sering disebut statement of income 

atau statement of earning adalah laporan yang mengukur 

keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. 

Informasi laba rugi dapat digunakan oleh investor dan kreditur 

untuk : 

1. Mengevaluasi kinerja masa lampau perusahaan 
2. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan 
3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus 

kas masa depan. 

Menurut Donald E.Kieso et,al (2007:141) beberapa 

keterbatasan tersebut diantaranya adalah  : 

1. Laporan laba rugi tidak memuat banyak pos yang memberi 

kontribusi terhadap pertumbuhan dan kesehatan perusahaan 

secara umum. 

2.Angka laba seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang 

digunakan. 

3.  Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. 

Pengertian Laba  

 Menurut Stice et,al (2009:214) laba adalah perbedaan 

antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan 

pengeluaran untuk periode tertentu.  
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Laba Akuntansi 

Laba akuntansi (accounting income) secara operasional 

didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang 

direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode 

dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Menurut 

Suwardjono (2010:456) laba akuntansi dengan berbagai 

interprestasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai 

: 

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas 

investasi (rate of return on invested capital) 

2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 
3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 
4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara. 
5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan 

publik. 

6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang. 
7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 
8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 
9. Dasar pembagian deviden. 
Unsur-unsur Laba 

1. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan 

bersih dan harga pokok penjualan. Persentase laba kotor 

dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan dari 

penjualan bersih_ menunjukkan ukuran profitabilitas yang 

memungkinkan perbandingan perusahaan dari tahun ke tahun, 

menurut Stice (2009:215) 

2. Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang 
dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor 

dikurangi beban operasi menurut Stice (2009:216). 

3. Laba bersih adalah angka yang menunjukkan selisih antara 

seluruh pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan maupun 

non-operasi perusahaan. 

Model Penelitian 

Model penelitian dapat dilihat pada lampiran 1 

Hipotesis Penelitian 

 H1 : Laba kotor berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus 

kas aktivitas operasi di masa mendatang. 

 H2 : Laba operasi berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus 

kas aktivitas operasi di masa mendatang. 

 H3 : Laba bersih berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus 

kas aktivitas operasi di masa mendatang. 

 H4 : Informasi laba kotor, laba operasi dan laba bersih secara 

simultan berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas 

aktivitas operasi di masa mendatang. 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan Marisca Dwi Ariani (2010) dengan 

judul Pengaruh Laba kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih dalam 

memprediksi Arus Kas di masa mendatang menunjukkan bahwa laba 

kotor memilki kemampuan yang paling baik dibandingkan dengan 

laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas masa 

depan. Secara parsial hanya variabel laba kotor yang terbukti 

signifikan mempengaruhi variabel dependen (arus kas), secara 
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simultan laba kotor, laba operasi dan laba bersih mempunyai 

kemampuan prediktif terhadap arus kas masa depan. 

 Pengaruh Laba Bersih dan Komponen-Komponen Akrual Terhadap 

Arus Kas Aktivitas Operasi Di Masa Mendatang, penelitian ini 

dilakukan oleh Irfan Bagus dwi Prayoga (2012), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa laba bersih, perubahan persediaan dan beban 

depresiasi dan amortisasi berpengaruh signifikan terhadap arus 

kas aktivitas operasi dimasa mendatang. Sedangkan perubahan 

piutang dan perubahan hutang tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap arus kas aktivitas operasi dimasa mendatang. 

Hal ini mengindikasikan kemungkinan criteria perusahaan 

mempengaruhi perubahan piutang dan hutang yang ada dalam 

perusahaan manufaktur. 

 Rustiar Amli (2012) menguji Kemampuan Laba dan Arus Kas 

Operasi Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Masa Depan, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa laba berpengaruh terhadap arus kas 

operasi masa depan, selain itu Arus Kas Operasi berpengaruh 

terhadap arus kas operasi masa depan dan untuk laba dan arus kas 

operasi berpengaruh terhadap arus kas operasi masa depan. 

 Penelitian dengan judul Kemampuan Laba Dan Arus Kas 

Operasi Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Masa Depan yang 

dilakukan oleh Fristyanti Afla Harahap (2011) dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen 

berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas operasi masa 

depan. Kedua variabel independen memiliki kemampuan dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan, namun variabel arus kas 

operasi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi 

arus kas operasi masa depan daripada variabel laba. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jefri Setiawan yang menyatakan bahwa variabel laba bermanfaat 

dalam memprediksi arus kas operasi masa depan daripada variabel 

arus kas operasi.  

 Agustina Ratna Dwiati (2008) melakukan penelitian dengan 

judul Kemampuan Arus Kas, Laba Dan Akrual Untuk Memprediksi Arus 

Kas Dan Laba Masa Depan, hasil penelitian menunjukkan bahwa arus 

kas dan laba mampu memprediksi arus kas dan laba masa depan. 

Sebaliknya, akrual tidak mampu memprediksi arus kas dan laba 

masa depan. 

 Nurlita Sukma Alfandia (2010) dalam penelitiannya yang 

berjudul Analisis Laba Kotor, Laba Operasi, Laba Bersih dan Arus 

Kas Dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan dengan hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa baik laba kotor, laba operasi, 

laba bersih maupun arus kas operasi tahun sebelumnya dapat 

digunakan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Selain 

itu, laba kotor ternyata tidak memiliki kemampuan yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Variabel yang 

memiliki kemampuan yang paling tinggi dalam memprediksi arus kas 

operasi masa depan adalah arus kas operasi tahun berjalan.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur 

yang bergerak di bidang Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 
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2009-2011 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan pertimbangan tertentu. 

Jenis dan Sumber Data 

  Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Menurut Iqbal Hasan (2004:19) Data 

sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan 

kimia yang sudah dipublikasikan melalui media Internet. 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah 

dengan melakukan dokumentasi dimana penulis mencari data 

langsung dari catatan-catatan atau laporan keuangan yang ada di 

BEI. Data skunder yang diambil dari BEI ini terdiri dari laporan 

laba rugi dan laporan arus kas setiap perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar dan sesuai dengan kriteria pemilihan populasi. 

Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah arus kas 

aktivitas operasi di masa mendatang. Arus kas aktivitas operasi 

di masa mendatang adalah keadaan arus kas aktivitas operasi 

suatu perusahaan pada suatu periode yang merupakan realisasi 

dari masa lalu yang sebelumnya telah diprediksi dengan 

menggunakan data-data historis. Nilai arus kas aktivitas operasi 

di masa mendatang diperoleh dari selisih arus kas yang masuk 

dengan arus kas yang keluar. Cara menghitung arus kas aktivitas 

operasi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Arus kas aktivitas operasi = arus kas masuk - arus kas keluar 

Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah Laba 

Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih 

1. Laba Kotor 

 Laba Kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan 

bersih dan harga pokok penjualan. Persentase laba kotor dihitung 

dengan membagi laba ktor dengan pendapatan dari penjualan 

bersih. Penjualan bersih menunjukkan ukuran profitabilitas yang 

memungkinkan perbandingan perusahaan dari tahun ketahun  menurut 

Stice et,al (2009:215). Laba kotor adalah angka yang penting. 

Apabila perusahaan tidak memperoleh hasil yang cukup dari 

penjualan barang atau jasa untuk menutup beban langsung terkait 

dengan barang atau jasa tersebut, perusahaan tersebut tersebut 

tidak akan bertahan lama. Cara mengitung laba kotor dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Laba kotor = Pendapatan dari penjualan bersih - Harga Pokok 

Penjualan 

2. Laba Operasi 



 

8 

 

 Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental 

yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba 

kotor dikurangi beban operasi menurut Stice et,al (2009:216). 

Secara umum dikatakan bahwa beban operasi adalah seluruh beban 

operasi kecuali beban bunga dan beban pajak penghasilan. Laba 

operasi menunjukkan seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas 

khusus dari bsinis tersebut, terlepas dari kebijakan pendanaan 

dan manajemen pajak penghasilan yang ditandatangi pada level 

pusat. Cara menghitung laba operasi dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Laba operasi = Laba Kotor - Biaya aktivitas-aktivitas 

operasional perusahaan 

3. Laba Bersih 

 Laba bersih adalah angka yang menunjukkan selisih antara 

seluruh pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan maupun non 

operasi perusahaan. Angka terakhir dalam laporan laba rugi 

adalah laba bersih (net profit). Jumlah ini merupakan kenaikan 

bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita 

rugi, angka akhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih 

(net loss). Cara mengitung laba bersih dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Laba bersih = Seluruh Pendapatan – (Biaya operasi perusahaan + 

Biaya Non Operasi perusahaan) 

 

4.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Obyek Penelitian 

 Deskripsi obyek penelitian meneliti perusahaan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini, yaitu perusahaan 

Manufaktur yang bergerak di sektor Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan 

keuangan perusahaan secara konsisten selama 3 tahun berturut-

turut, yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan, maka sebanyak 12 perusahaan yang akan 

dijadikan populasi selama 3 tahun, sehingga sampel yang dipakai 

dalam penelitian ini berjumlah 36 sampel (12x3) 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

 Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat 

dilihat profil dari data penelitian tersebut. Dalam penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah laba kotor, laba operasi, 

laba bersih dan arus kas aktivitas operasi. 
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Tabel 4.1 

STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Laba.Kotor 36 6.774 460.691 174.30772 135.428583 

Laba.Operasi 36 4.343 310.530 107.31733 91.544443 

Laba.Bersih 36 3.123 218.124 74.11769 70.307228 

Arus.Kas.Aktivitas.Op

erasi 

36 1.646 293.047 93.18267 80.392170 

Valid N (listwise) 36     

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data 

yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 36 data. Variabel 

laba kotor (X1) memiliki nilai rata-rata 174.30772, nilai 

minimum 6.774, nilai maksimun 460.691, dengan standar deviasi 

135.428583. Variabel laba operasi (X2) memiliki nilai rata-rata 

107.31733, nilai minimum 4.343, nilai maksimun 310.530, dengan 

standar deviasi 91.544443. Variabel laba bersih (X3) memiliki 

nilai rata-rata 74.11769, nilai minimum 3.123, nilai maksimum 

218.124 , dengan standar deviation 70.307228. Variabel arus kas 

aktivitas (Y) operasi memiliki nilai rata-rata 93.18267, nilai 

minimum 1.646 , nilai maksimun 293.047 , dengan standar deviasi 

80.392170. 

Uji Asumsi klasik 

a. Uji Normalitas 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov (lampiran 2) dengan 

menggunakan bantuan SPSS17.0 dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 36 data. X1 dalam 

data ini adalah laba kotor yang memiliki nilai kolmogorov-

Smirnov 0.716 dan signifikan 0.684 > 0.05, yang berarti data 

residual berdistribusi normal atau H0 tidak dapat ditolak. X2 

dalam data ini adalah laba operasi yang memiliki nilai 

kolmogorov-Smirnov 0.782 dan signifikan 0.574 > 0.05, yang 

berarti data residual berdistribusi normal atau H0 tidak dapat 

ditolak. X3 dalam data ini adalah laba bersih yang memiliki 

nilai kolmogorov-Smirnov 1.106 dan signifikan 0.173 > 0.05, yang 

berarti data residual berdistribusi normal atau H0 tidak dapat 

ditolak. Y dalam data ini adalah arus kas aktivitas operasi yang 

memiliki nilai kolmogorov-Smirnov 0.823 dan signifikan 0.508 > 

0.05, yang berarti data residual berdistribusi normal atau H0 

tidak dapat ditolak. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

b. Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan lampiran 3 uji autokorelasi dengan menggunakan 

metode runs test menunjukkan bahwa nilai test value sebesar -

5.62074 dengan probabilitas 0.612. Karena nilai probabilitas 

lebih besar dari nilai signifikan (0.612 > 0.05) menurut Imam 

Ghozali (2006:103) maka dapat disimpulkan bahwa data residual 
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terjadi secara acak (random) atau tidak terjadi autokorelasi 

antar nilai residual. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode analisis 

grafik pada lampiran 4 terlihat bahwa plot menyebar secara acak 

diatas maupun dibawah angka nol sumbu Regression Studentized 

Residual. Sehingga dapat disimpulkan pada model regresi yang 

terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

(Imam Ghozali, 2006:105).  

Sedangkan berdasarkan uji heteroskedastisitas pada 

lampiran 5 dengan metode glejser menunjukkan bahwa bahwa laba 

kotor memiliki nilai signifikan 0.091 > 0.05, yang berarti data 

residual tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Laba operasi 

memiliki nilai signifikan 0.433 > 0.05, yang berarti data 

residual tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Laba bersih 

memiliki nilai signifikan 0.506 > 0.05, yang berarti data 

residual tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 

2006:108). Hal ini konsisten dengan hasil uji Scatterplots. 

d.Uji Multikolinieritas 

  Hasil uji multikolinieritas pada lampiran 6 dapat dilihat 

bahwa output Model Summary menunjukkan nilai koefisien 

determinasi R
2 
secara keseluruhan adalah 0.661 sedangkan nilai 

Correlation Partial terlihat bahwa korelasi laba kotor sebesar 

0.297 , laba operasi sebesar -0.194 dan laba bersih sebesar 

0.403. Dengan melihat koefisien determinasi R
2
 secara 

keseluruhan sebesar 0.661 lebih besar dari koefisien korelasi 

parsial pada laba kotor,laba operasi dan laba bersih yang 

masing-masing sebesar 0.297, -0.194 dan 0.403 maka dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi yang terbentuk tidak 

terjadi gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011:88) 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

                      Tabel 4.2 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

                         Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.075 14.550  

Laba.Kotor .672 .382 1.132 

Laba.Operasi -.718 .642 -.818 

Laba.Bersih .621 .249 .543 

a. Dependent Variable: Arus.Kas.Aktivitas.Operasi 

Didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y= 7.075 + 0.672 X1 – 0.718 X2 + 0. 621 X3 
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Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dianalisis pengaruh 

masing-masing variabel independen (Laba Kotor, Laba Operasi dan 

Laba Bersih) terhadap variabel dependen (Arus kas Aktivitas 

operasi) 

 Nilai Koefisien regresi 0.672 (X1) pada variabel laba kotor 

terdapat hubungan positif dengan arus kas aktivitas 

operasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 % 

dari laba kotor akan menyebabkan kenaikan arus kas 

aktivitas operasi yang diterima sebesar nilai 

koefisiennya. 

 Nilai koefisien regresi -0.718 (X2) pada variabel laba 

operasi terdapat hubungan negatif dengan arus kas 

aktivitas operasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan 1 % dari laba operasi akan menyebabkan penurunan 

arus kas aktivitas operasi yang diterima sebesar nilai 

koefisiennya. 

 Nilai koefisien regresi 0.621 (X3) pada variabel laba 

bersih terdapat hubungan positif dengan arus kas aktivitas 

operasi. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 % dari laba 

bersih akan menyebabkan kenaikan arus kas aktivitas 

operasi yang diterima sebesar nilai koefisiennya. 

Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji t) 

 

Tabel 4.3 

Nilai signifikan secara parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.075 14.550  .486 .630 

Laba.Kotor .672 .382 1.132 1.760 .088 

Laba.Operasi -.718 .642 -.818 -1.120 .271 

Laba.Bersih .621 .249 .543 2.495 .018 

a. Dependent Variable: Arus.Kas.Aktivitas.Operasi 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji 

hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, sebagai berikut : 

 

H1         : Laba kotor berpengaruh signifikan dalam memprediksi  

arus kas aktivitas operasi di masa mendatang. 

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk 

variabel laba kotor adalah sebesar 0.088. Nilai ini lebih besar 

dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa laba kotor tidak berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang, dan 
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dapat disimpulkan H1 ditolak karena tidak didukung oleh data dan 

tidak sesuai dengan ekpektasi penelitian.  

H2         : Laba operasi berpengaruh signifikan dalam memprediksi 

arus kas aktivitas operasi di masa mendatang 

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk 

variabel laba operasi adalah sebesar 0.271. Nilai ini lebih 

besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa laba operasi tidak berpengaruh signifikan 

dalam memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang, 

dan dapat disimpulkan H2 ditolak  karena tidak didukung oleh 

data dan tidak sesuai dengan ekpektasi penelitian.  

H3         : Laba bersih berpengaruh signifikan dalam memprediksi 

arus kas aktivitas operasi di masa mendatang 

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk 

variabel laba bersih adalah sebesar 0.018. Nilai ini lebih kecil 

dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa laba bersih  berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang, dan 

dapat disimpulkan H3 diterima karena didukung oleh data dan  

sesuai dengan ekpektasi penelitian. 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 

Tabel 4.4 

Nilai Signifikan secara Simultan 

    ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 149551.546 3 49850.515 20.812 .000
a 

Residual 76649.989 32 2395.312   

Total 226201.535 35    

a. Predictors: (Constant), Laba.Bersih, Laba.Kotor, 

Laba.Operasi 

b. Dependent Variable: Arus.Kas.Aktivitas.Operasi 

 

H4        : Informasi Laba kotor, laba operasi atau laba bersih 

secara simultan berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa 

mendatang. 

Output regresi diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa informasi laba kotor, laba operasi dan laba bersih secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang dan 

dapat disimpulkan H4 diterima karena didukung oleh data dan 

sesuai dengan ekspektasi penelitian. 
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Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.5 

Nilai Koefisien Determinasi 

      Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .813
a .661 .629 48.941926 2.236 

a. Predictors: (Constant), Laba.Bersih, Laba.Kotor, 

Laba.Operasi 

b. Dependent Variable: Arus.Kas.Aktivitas.Operasi 

 

 Berdasarkan tabel diatas pada kolom adjusted R Square, 

diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.629 yang berarti 

62,9 % perubahan variabel arus kas aktivitas operasi dijelaskan 

oleh perubahan variabel laba kotor, laba operasi dan laba 

bersih. Sedangkan sisanya 37,1 % dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau bersamaan 

(Uji F), diketahui bahwa ketiga variabel independen, yaitu laba 

kotor, laba operasi dan laba bersih secara simultan berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa 

mendatang pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek indonesia 

periode 2009-2011. Hal tersebut diperkuat dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0.629, yang berarti bahwa dalam memprediksi 

arus kas aktivitas operasi di masa mendatang pada perusahaan 

manufaktur yang bergerak di sektor industri dasa dan kimia 62,9 

% dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Dengan demikian laba 

kotor, laba operasi dan laba bersih dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memprediksi arus  kas aktivitas operasi 

di masa mendatang pada perusahaan manufaktur yang bergerak di 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), variabel laba kotor 

tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas 

aktivitas operasi di masa mendatang. Variabel laba operasi tidak 

berpengaruh dalam memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa 

mendatang sedangkan laba bersih berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang. Dari 

hasil uji parsial hanya laba bersih yang berpengaruh dalam 

memprediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang. 

 

5.PENUTUP  

Kesimpulan 

 Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis 

serta uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Laba kotor tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi 

arus kas aktivitas operasi di masa mendatang pada perusahaan 

Manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan kima 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 

2. Laba operasi tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi 
arus kas aktivitas operasi di masa mendatang pada perusahaan 

Manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan kima 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 

3. Laba bersih berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas 
aktivitas operasi di masa mendatang pada perusahaan 

Manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan kima 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 

4. Informasi laba kotor, laba operasi dan laba bersih secara 

simultan berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas 

aktivitas operasi di masa mendatang pada perusahaan 

Manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan kima 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada 

beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis bagi peneliti 

yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu: 

1. Bagi para peneliti diharapkan menambahkan jumlah variable 

independen yang lain karena nilai Adjusted R Square sebesar 

62,9 % yang mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel 

lain yang dapat digunakan untuk memprediksi arus kas 

aktivitas operasi di masa mendatang yaitu sebesar 37,1 %. 

2. Memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian 

akan lebih dapat digeneralisasi dan akan lebih dapat 

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi dalam jangka 

panjang. 

3. Tidak hanya meneliti perusahaan Manufaktur saja melainkan 

jenis perusahaan lain seperti perusahaan Real Estate dan 

Property , transportasi, perusahaan pertambangan dan jenis 

perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Model Penelitian 

 

 

 H1 

   

 H2  

 

 H3 H4 

  

 

Lampiran 2. Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

 Laba.Kotor Laba.Operasi Laba.Bersih 

Arus.Kas. 

Aktivitas.Operasi 

N 36 36 36 36 

Normal 

Parameters
a,,b 

Mean 174.30772 107.31733 74.11769 93.18267 

Std. 

Deviation 
135.428583 91.544443 70.307228 80.392170 

Most Extreme 

Differences 
Absolute .119 .130 .184 .137 

Positive .119 .126 .184 .137 

Negative -.108 -.130 -.156 -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z .716 .782 1.106 .823 

Asymp. Sig. (2-tailed) .684 .574 .173 .508 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laba Kotor (X1) 

Laba Operasi (X2) 

Laba Bersih (X3) 

Arus Kas Aktivitas 

Operasi Di Masa 

Mendatang (Y) 
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Lampiran 3. Uji Autokorelasi 

 

Uji Autokorelasi dengan Metode Runs Test 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a -5.62074 

Cases < Test Value 18 

Cases >= Test Value 18 

Total Cases 36 

Number of Runs 21 

Z .507 

Asymp. Sig. (2-tailed) .612 

a. Median 

 

Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas dengan analisis grafik 
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Lampiran 5. Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.566 7.786  .972 .338 

Laba.Kotor .356 .204 1.511 1.742 .091 

Laba.Operasi -.272 .343 -.781 -.794 .433 

Laba.Bersih -.090 .133 -.198 -.673 .506 

a. Dependent Variable: abres 

 
Lampiran 6. Uji Multikolonieritas 

                                                      Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .813
a
 .661 .629 48.941926 2.236 

a. Predictors: (Constant), Laba.Bersih, Laba.Kotor, Laba.Operasi 

b. Dependent Variable: Arus.Kas.Aktivitas.Operasi 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 7.075 14.550  .486 .630    

Laba.Kotor .672 .382 1.132 1.760 .088 .771 .297 .181 

Laba.Operasi -.718 .642 -.818 -1.120 .271 .766 -.194 -.115 

Laba.Bersih .621 .249 .543 2.495 .018 .764 .403 .257 

a. Dependent Variable: Arus.Kas.Aktivitas.Operasi 

 


