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Abstract
Financial performance is an indicator of the company’s success in managing its business.
Financial performance is reflected in the profits from the company within a period.
Earnings changes indicate changes experienced by the company’s financial performance.
Study tested the ability of cash flow as a predictor of financial information. And cash flow
is used as a predictor of financial performance of the company. Previous research proved
that the cash flow is able to be a predictor for earnings in the future (sugiri, 2003). While
this study tested the ability of cash flows in predicting the financial performance of
company in the future. Predictive ability of cash flow statement components tested by
looking at the influence of the components of cash flow in year t to year t earnings
changes and t-1. This research focuses on the financial performance that is measured to
test whether changes in earnings and cash flow from operating activities may affect
earnings changes in the future. Is the cash flow from investing activities can affect
changes in the earnings and future cash flows from Is financing activities may affect
future earnings changes to come. Analytical methods used to test the hypothesis that
using multiple linear regression. T-test results showed that the sig to cash flows from
operating and financing activities were above 0.05 so the hypothesis is rejected , while
the t test for cash flow from activities of the investments was below 0.05 so hypothesis is
accepted. F test results indicate that the level of sig below 0.05, so it can be said that
simultaneous cash flow from operating activities, cash flows from investing activities and
cash flows from financing activities affect earnings changes in the future.
Keywords : Financial performance, cash flows, operating activities, activities of the
investments, financing activities, future earnings.

A.

PENDAHULUAN
Pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang
mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam
periode tertentu kepada pihak yang berkepentingan. Financial Accounting
Standard Board (FASB) dalam Statement of Financial Accounting Concept
(SFAC) No. 1 menyatakan tujuan pelaporan keuangan adalah (1) menyediakan
informasi yang berguna bagi investor, kreditor dan pemakai eksternal lainnya
untuk pengambilan keputusan investasi kredit dan lainnya, (2) menyediakan
informasi yang berguna bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya untuk
mengevaluasi, membandingkan dan memprediksi arus kas potensi masa
mendatang, dan (3) menyediakan informasi tentang sumber-sumber yang dimiliki,
klaim atas sumber dan perubahannya.
Penulis 1 ) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, Penulis 2 ) adalah Dosen STIE
Nusa Megarkencana
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Salah satu komponen pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang
meliputi (SFAC) No.1: Statement of Financial Position, Statement of Investment
and Distribution to owners, Statement of Cashflow, and Statement of earning and
Comprehensive Income. Tujuan PSAK paragraph 12 adalah menyediakan
informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu kualitas informasi keuangan
adalah prediction value, yaitu kemampuan informasi keuangan untuk
meningkatkan keyakinan atas prediksi masa depan (SFAC No.2). Jadi
kemampuan prediktif sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi.
Sementara dalam PSAK paragraph 02 tahun 2010 dinyatakan bahwa
tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi historis mengenai
perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun
pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi. Dengan laporan arus kas
ini para pemakai dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan kas dan setara kas dengan lebih baik. Hasil tersebut dapat dicapai
jika perusahaan mendapatkan informasi yang difokuskan pada posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan. (IAI, 2010)
Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai
laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk
menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi,
para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. (IAI, 2010)
Lebih lanjut dalam paragraph 20 dinyatakan bahwa komponen-komponen
laporan keuangan saling terkait karena mencerminkan aspek yang berbeda dari
transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama. Laporan keuangan menyediakan
informasi yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama.
Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain,
tidak ada yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal, juga tidak untuk
menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk kebutuhan khusus pemakai.
Jadi secara tidak langsung dinyatakan bahwa masing-masing komponen laporan
keuangan memberikan informasi dalam memprediksi arus kas masa depan.
(Yuwono, 2006)
Penelitian terdahulu dengan topik informasi yang relevan bagi pemakai
laporan keuangan dalam pengambilan keputusan di Indonesia dilakukan oleh
Supriyadi (1998) yang membandingkan ketepatan informasi arus kas dan earning
dalam memprediksi arus kas masa mendatang. Ada tiga variabel yang diteliti oleh
Supriyadi (1998) yaitu arus kas dari aktivitas operasi,laba dan berbagai variabel
akuntansi yang diseleksi (arus kas, laba, pendapatan dan akrual sekarang). Masih
dalam penelitian yang sama disebutkan bahwa variabel dummy yang diwakili oleh
pengaruh standar akuntansi yang digunakan untuk menangkap pengaruh standar
akuntansi yang berbeda dimasukan dalam seluruh model regresi. Kemampuan
prediksi diukur dengan rata-rata kesalahan prosentasi absolute dari perkiraan kas.
Model regresi dan pooled cross sectional digunakan untuk mengukur kemampuan
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prediksi model arus kas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arus kas
memberikan prediksi arus kas masa depan yang lebih baik dibanding dengan laba.
Penggunaan current accrual dan revenues dalam model tidak memberikan
pengaruh yang signifikan.
Foster (1997) dalam Novalia (2001) yang meneliti mengenai kegunaan
arus kas historis terhadap prediksi dividen menyatakan bahwa kegunaan arus kas
historis bermanfaat dalam memprediksi dividen, melaksanakan operasi,
melakukan investasi baru, tanpa melakukan pinjaman dari luar serta dari arus kas
operasi. Novalia (2001) menggunakan variabel arus kas operasi sebagai variabel
independen dan perubahan dividen, arus kas total dan investasi baru sebagai
variabel dependen. Arus kas operasi merupakan indikator arus kas yang dihasilkan
untuk melunasi pinjaman. Mengenai hubungan arus kas dengan laba sebagai
prediktor arus kas adalah proses menghasilkan laba akuntansi menunjukkan
proses menghasilkan arus kas. Laba dan arus kas merupakan keuntungan
invvestasi modal yang menjadi informasi penting bagi investor. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa arus kas historis mampu memprediksi dividen,
melaksanakan operasi serta melakukan investasi baru.
Sugiri (2003) menguji nilai tambah arus kas dalam penelitiannya yang
berjudul Nilai Tambah Informasi Arus Kas untuk Memprediksi Perubahan Laba
yang Akan Datang. Dalam penelitiannya Sugiri (2003) menggunakan laporan arus
kas sebagai variabel independen dan Perubahan Laba sebagai Variabel Dependen.
Hasilnya arus kas memiliki kemampuan untuk memprediksi perubahan laba pada
periode mendatang. Arus kas juga berguna bagi pemakai laporan keuangan
sebagai informasi yang menyediakan kemampuan tambahan terhadap laba untuk
memprediksi arus kas periode mendatang. Implikasinya adalah bahwa laporan
laba rugi dan laporan arus kas memang berguna, sehingga wajar apabila Ikatan
Akuntan Indonesia memandatkan perusahaan-perusahaan untuk menerbitkan dua
laporan tersebut.
Penelitian akan menguji kembali kemampuan arus kas sebagai prediktor
informasi keuangan. Arus kas akan digunakan sebagai alat prediksi kinerja
keuangan perusahaan. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa arus kas
mampu menjadi prediktor bagi laba di masa yang akan datang (Sugiri, 2003).
Sedangkan penelitian ini menguji kemampuan arus kas dalam memprediksi
kinerja kuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kinerja keuangan
merupakan indikator keberhasilan perusahaan dalam mengelola usahanya. Kinerja
keuangan tercermin dalam laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode.
Perubahan laba menunjukkan perubahan kinerja keuangan yang dialami
perusahaan. Kemampuan prediksi komponen laporan arus kas diuji dengan cara
melihat pengaruh komponen arus kas pada tahun ke t dengan perubahan laba
tahun t dan t-1. Penelitian ini akan memfokuskan kinerja keuangan yang diukur
dari perubahan laba.
Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini yang menjadi latar
belakang masalah adalah: (1) Apakah arus kas dari aktivitas operasi dapat
mempengaruhi perubahan laba di masa yang akan datang . (2) Apakah arus kas
dari aktivitas investasi dapat mempengaruhi perubahan laba di masa yang akan
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datang dan (3) Apakah arus kas dari aktivitas pendanaan dapat mempengaruhi
perubahan laba di masa yang akan datang.
Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2006 – 2010.
B.

LANDASAN TEORI
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan
keuangan terdiri atas: neraca, perhitungan laba rugi, laporan aliran kas dan catatan
atas laporan keuangan. (Halim, 2006). Tujuan laporan keuangan adalah:
a. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai asset dan
kewajiban serta modal perusahaan.
b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam
asset netto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka
memperoleh laba.
c. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di
dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
d. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam asset dan
kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas
pembiayaan dan investasi.
e. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan
laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan
yang dianut perusahaan.
Manfaat laporan keuangan ditunjukkan oleh kualitas laporan keuangan. Laporan
keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi tujuh kualitas sebagai berikut:
(Halim, 2006)
a. Relevan, relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan
penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk kepentingan pengambilan
keputusan, maka tidak aka nada gunanya, betapapun kualitas lainnya
terpenuhi.
b. Dapat dimengerti, informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan
dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas
pengertian para pemakai.
c. Daya Uji, pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan
pendapat yang subyektif. Dengan demikian informasi harus dapat diuji
kebenarannya oleh para pengukur yang independen dan menggunakan
pengukuran yang sama.
d. Netral, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
e. Tepat waktu, informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat
digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan
ekonomi untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
f. Daya banding, informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari
perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaanperusahaan lainnya pada periode yang sama.
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g. Lengkap, informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi
keuangan yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif di atas.
Elemen laporan keuangan terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Neraca menunjukkan posisi
keuangan perusahaan berupa asset, kewajiban dan ekuitas pada waktu tertentu.
Informasi dalam neraca menunjukkan nilai harta kekayaan perusahaan. Laporan
Laba Rugi menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam periode waktu tertentu.
Informasi dalam laporan laba rugi menunjukkan hasil kinerja perusahaan selama
satu periode. Laba menunjukkan selisih lebih penghasilan atas biaya, sedangkan
rugi menunjukkan selisih kurang penghasilan atas biaya. Laporan perubahan
ekuitas menunjukkan perubahan modal dan laba perusahaan selama periode
tertentu. Informasi dalam laporan perubahan ekuitas menunjukkan adanya
kenaikan/penurunan hak kepemilikan. Laporan arus kas menunjukkan posisi
aliran kas perusahaan. Informasi dalam laporan arus kas menunjukkan aliran kas
masuk perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan. Informasi itu sekaligus
menunjukkan kepemilikan perusahaan atas kas.SAK (IAI, 2009)
Pengertian Laporan Arus Kas
Menurut IAI (2009), arus kas didefinisikan sebagai arus kas masuk dan
arus kas keluar atau setara kas. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan
rekening giro. Sedangkan setara kas (cash Equivalent) adalah investasi yang
sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang cepat dapat disajikan kas dalam
jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.
Sedangkan pengertian arus kas menurut Hongren (1998) dalam Bakhrie (2002),
laporan arus kas adalah laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang
digolongkan sesuai kegiatan utama perusahaan seperti operasi, investasi dan
pendanaan.
Sejak berlakunya PSAK no. 2 tahun 1994, PSAK tersebut kemudian
dicantumkan lagi dalam pernyataan IAI yang dikeluarkan tahun 2010, laporan
perubahan posisi keuangan tidak boleh lagi disajikan dalam bentuk laporan arus
keuangan dana, akan tetapi harus berbentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan. Alasannya adalah informasi laporan arus kas historis,
juga berguna untuk menunjukkan jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa
depan. Selain itu informasi arus kas historis juga bermanfaat dalam meneliti
prediksi arus kas masa depan. (Yuwono,2006)
Tujuan Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pengaruh
dari aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan terhadap arus
kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo
awal dan akhir kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi
mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebagai suatu kesatuan selama periode
tertentu. Tujuan berikutnya adalah memberikan informasi atas dasar kas sesuai
dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Kieso dan Weygant, 2007).
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FASB (1987) menyatakan bahwa informasi dalam laporan arus kas diharapkan
membantu para pemakai laporan keuangan dalam menaksir hal-hal berikut:
a. Kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan arus kas mendatang, dalam
meramalkan jumlah, waktu, dan hubungan antara pos-pos penjualan dan
arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan kenaikan atau penurunan kas
adalah mungkin untuk membuat ramalan lebih baik mengenai jumlah,
waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa depan dibandingkan dengan
menggunakan data berdasar accrual.
b. Kemampuan Perusahaan untuk Membayar Dividen dan Kewajiban
c. Alasan-alasan Perbedaan antara Laba Bersih dan Arus Kas dari Aktivitas
Operasi
d. Transaksi-transaksi Investasi dan Pendanaan baik Tunai maupun Bukan
Tunai selama Satu Periode.
Manfaat laporan Arus Kas
Informasi arus kas yang terdapat dalam laporan arus kas dapat digunakan
untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan
dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka
adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.
Informasi ini juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai
perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi
yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.
Data arus kas mempunyai manfaat potensial dalam berbagai keputusan
seperti: prediksi kegagalan, penaksiran resiko, prediksi pemberian pinjaman,
penilaian perusahaan dan memberikan informasi tambahan pada pasar modal.
Pihak manajemen dapat menggunakan laporan arus kas untuk menentukan
kebijakan dividen, kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan. Sementera pihak luar seperti para investor dan kreditur dapat
menggunakan laporan arus kas untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam
membayar dividen, membayar utangnya, dengan kas dari aktivitas operasi dan
menentukan proporsi kas berasal dari operasi dibandingkan dengan kas yang
berasal dari sumber pendanaan.
Kurniawan (2006) menyatakan bahwa arus kas yang sehat adalah jika
perusahaan membutuhkan kas bukan laba bersih. Gambaran menyeluruh
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas biasanya diperoleh dari laporan arus
kas, tetapi bukan berarti laporan arus kas menggantikan neraca atau laporan laba
rugi, melainkan saling melengkapi sebagai sarana pengambilan keputusan yang
lebih baik.
Tinjauan Literatur dan Hipotesis
Sejak diterbitkannya PSAK No. 2. Tentang laporan arus kas, beberapa
penelitian telah dilakukan untuk menguji kandungan informasi arus kas. Sutopo
(2001) menemukan bahwa kandungan informasi arus kas lebih baik jika dalam
pengujiannya tidak mengasumsikan hubungan linier antara arus kas dengan return
saham.
Selanjutnya Sutopo (2002) dalam penelitian berikutnya menguji
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kandungan informasi arus kas dengan price earning ratio sebagai variabel
pemoderasi. Penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa dengan
menggunakan earning price ratio sebagai variabel pemoderasi, arus kas
pendanaan mempunyai kandungan informasi sedangkan arus kas operasi dan arus
kas investasi tidak mempunyai kandungan informasi.
Penelitian yang memecah arus kas menjadi bagian-bagian yaitu arus kas
operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan dilakukan oleh Livnar dan
Zarovin (1990) dalam Bandi dan Rahmawati (2005). Hasil dari studi tersebut
mengindikasikan bahwa pemecahan informasi arus kas meningkatkan hubungan
antara arus kas dengan prediksi laba. (Yuwono, 2006).
Penelitian yang akan dilakukan ini, menguji kembali kemampuan
komponen arus kas yang berasal dari tiga aktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas
operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan
dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang. Penelitian yang
akan dilakukan ini berdasarkan pada logika bahwa jika tingkat kemampuan arus
kas historis dalam memprediksi perubahan laba periode mendatang tinggi, maka
perubahan laba pada periode mendatang juga akan tinggi. Jika kemampuan arus
kas dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang rendah, maka
perubahan laba masa datang juga akan rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut
maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1 = Arus kas dari aktivitas operasi secara signifikan mampu memprediksi
perubahan laba mendatang.
Sugiri (2003) menguji nilai tambah informasi arus kas. Hasilnya laba memiliki
kemampuan untuk memprediksi arus kas periode mendatang. Arus kas juga
berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai informasi yang menyediakan
kemampuan tambahan terhadap laba untuk memprediksi arus kas periode
mendatang.
Baridwan (1997) menguji nilai tambah informasi laporan arus kas terhadap
informasi laporan laba rugi, tetapi tidak secara eksplisit menguji nilai tambah
dalam kemampuannya untuk memprediksi arus kas ataupun laba. Hasil
penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa informasi yang terdapat di laporan
laba rugi mempunyai korelasi yang signifikan dengan informasi yang terdapat di
laporan arus kas. Meskipun korelasinya kuat, kedua jenis informasi di atas adalah
tidak sama. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa informasi arus kas memiliki
nilai tambah.
Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan tinggi rendahnya aktivitas
investasi yang dilakukan perusahaan. Apabila arus kas investasi tinggi maka hal
itu menunjukkan aktivitas investasi yang tinggi. Aktivitas investasi yang tinggi,
secara langsung dapat berdampak pada perubahan laba. Sehingga dalam hal ini
dapat diasumsikan bahwa arus kas dari aktivitas investasi mempengaruhi
perubahan laba di masa yang akan datang.
Penelitian ini mengambil logika yang sama dengan penelitian-penelitian
sebelumnya. Jika tingkat kemampuan arus kas historis dari arus kas aktivitas
investasi tinggi, maka laba mendatang juga akan tinggi dan sebaliknya. Jika
tingkat kemampuan arus kas historis dari arus kas aktivitas rendah, maka laba
mendatang yang diprediksi juga akan rendah. Rumusan hipotesisnya adalah:
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H2 = arus kas aktivitas investasi secara signifikan mampu memprediksi arus
kas mendatang.
IAI (2009) menyatakan bahwa informasi kinerja, terutama
profitabilitasnya bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam
menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Asersi ini menunjukkan
keyakinan IAI bahwa laba sebuah perusahaan berguna untuk memprediksi arus
kas perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Supriyadi (1998) menemukan
bukti empiris bahwa laba ataupun arus kas mempunyai kemampuan untuk
memprediksi arus kas periode yang akan datang. Arus kas menunjukkan hasil dari
perolehan laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa arus kas dapat memprediksi laba
periode mendatang karena arus kas sekarang, dapat dipergunakan untuk
menghasilkan aktivitas yang menambah laba masa yang akan datang.
Arus kas dari aktivitas pendanaan, menunjukkan perolehan kas perusahaan
dari aktivitas perolehan dan penggunaan dana. Perolehan dan penggunaan dana
menunjukkan aktivitas perusahaan dalam menggunakan dana, dari sekian banyak
aktivitas pendanaan tentunya punya tujuan untuk menambah laba perusahaan.
Sehingga kaitan aktivitas pendanaan dengan perolehan laba masa depan dapat
terjadi secara langsung. Hipotesis yang diajukan terkait dengan arus kas dari
aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:
H3= Arus kas aktivitas pendanaan secara signifikan mampu memprediksi
arus kas mendatang
C.
METODE PENELITIAN
1.Data
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana sumber data
penelitian diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data
yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan arus kas, yang terdiri dari
arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan laporan laba
rugi.
Semua data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series,
yaitu data arus kas perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode laporan keuangan tahun 2006 – 2010. Teknik pengumpulan data
dengan archival yaitu merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis atau
berupa arsip data.
2.Sampel
Sampel yang digunakan adalah 17 perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan
perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling banyak listing di BEI.
(BAPEPAM.go.id). Penentuan sampel dilakukan dengan purposive random
sampling (secara pertimbangan). Purposive random sampling dipilih dengan
tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang
ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai
berikut:
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2006 – 2010.
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Data laporan keuangan tersedia berturut-turut untuk tahun pelaporan
2006 – 2010. Kirteria ini diperlukan untuk mendapatkan laporan
keuangan yang mencakup laporan arus kas yang diharuskan sesuai
PSAK no. 2.
Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan dengan
menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

3.Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu: arus kas
dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari
aktivitas pendanaan. Sedangkan variabel dependennya adalah perubahan
laba, yaitu laba periode t dikurangi laba periode t-1.
a.

Metode Analisis
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan untuk pengujian
hipotesis yaitu menggunakan regresi linier berganda. Model analisis yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi dari model yang
digunakan oleh Juliana dan Sulardi (2003). Untuk menjawab hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini. Maka model regresi yang diajukan adalah
sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Y = Perubahan laba yaitu Laba t – Laba t-1
a = konstanta
X1 = arus kas dari aktivitas operasi thn ke t
X2 = arus kas dari aktivitas investasi thn ke t
X3 = arus kas dari aktivitas pendanaan thn ke t
b1,b2, b3 = koefisien regresi
e= error

b.

Uji Hipotesis
i. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh individual variabel
independen (arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas
investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan) terhadap perubahan
laba perusahaan.
Langkah-langkahnya:
a) Menentukan Ho dan Ha
Ho: b1 = 0 dan Ha b1 ≠ 0
Ho: b2 = 0 dan Ha b2 ≠ 0
Ho: b3 = 0 dan Ha b3 ≠ 0
Ho = tidak ada pengaruh variabel X (independent) secara parsial
terhadap variabel Y (dependent)
Ha = ada pengaruh variabel X (independent) secara parsial
terhadap variable Y (dependent)
b) Menentukan criteria pengujian
Probabilitas ≥ α, maka ho diterima
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Probabilitas ≤ α, maka ha diterima
Tingkat risiko kesalahan ditentukan 5% (α)
ii.
Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel
independen (arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas
investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan) terhadap perubahan
laba perusahaan.
Langkah-langkahnya:
a) Menentukan Ho dan Ha
Ho: b1 = 0 dan Ha b1 ≠ 0
Ho: b2 = 0 dan Ha b2 ≠ 0
Ho: b3 = 0 dan Ha b3 ≠ 0
Ho = tidak ada pengaruh variabel X (independent) secara simultan
terhadap variabel Y (dependent)
Ha = ada pengaruh variabel X (independent) secara simultan
terhadap variabel Y (dependent)
b) Menentukan criteria pengujian
Probabilitas ≥ α, maka ho diterima
Probabilitas ≤ α, maka ha diterima
D. PEMBAHASAN
1. Deskripsi Sampel
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di
BEI dan terdaftar di bursa efek Indonesaia tahun 2006 – 2010. Perusahaan
sampel juga harus memenuhi kriteria tertentu yaitu mempublikasikan laporan
keuangan dalam periode 2006-2010 serta terdapat informasi arus kas operasi,
arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Perusahaan-perusahaan yang
memenuhi kriteria tersebut adalah:
Tabel 1.Daftar Perusahaan Manufaktur yang memenuhi kriteria
No

Nama Perusahaan

Thn Publikasi

Jml item
data

Kode

1

AQUA GOLDEN MISSISIPI

2007-2008

AQUA

1

2

CAHAYA KALBAR Tbk.

2006-2010

CEKA

5

3

INDOFOOD SUKSES MAKMUR

2006-2010

INDF

4

4

PT.DELTA JAKARTA

2006-2010

DLTA

5

5

PT.SEKAR LAUT TbK

2007-2010

SKLT

3

6

SIANTAR TOP Tbk.

2007-2008

SIANTAR

1

7

SEKAR BUMI Tbk DAN ANAK PERSH

2007-2008

SKBM

1

8

DAVOMAS ABADI

05/06 dan 09/10

DAVO

2

9

FASTFOOD INDONESIA

2006-2010

FAST

4

10

PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD

2007-2010

AISA

3

11

PT MAYORA INDAH

2007-2010

MYA

3

12

MULTI BINTANG INDONESIA

2007-2010

MLBI

3

13

PIONEERINDO Gourmen int

14
SIERAD PRODUCE TBK
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15

SINAR MAS AGRO

2007-2008

SMAR

2

16

TUNAS BARU LAMPUNG

2007-2010

TBLA

3

17

ULTRAJAYA MILK INDUSTRY

2007-2010

ULTJ

3

Jumlah Data

47

Sehingga dari semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Dari jumlah sampel
tersebut dapat diperoleh 47 item data yang dapat diolah.
2. Hasil Regresi Berganda
Regresi berganda merupakan model persamaan regresi yang
memasukkan variabel arus kas dari aktivitas opersasi, arus kas dari aktivitas
investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai variabel independen
(X) dengan perubahan laba dari tahun t-1 ke tahun t sebagai variabel terikat
(Y). Hasil regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2.Hasil Regresi Arus Kas Terhadap Perubahan Laba
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

-3.854E9

3.350E9

kas.operasi

-.059

.043

-.812

kas.investasi

-.090

.046

-1.237

kas.pendanaa -.048

.047

-.222

Model
1

Dari tabel tersebut dapat ditentukan persamaan sebagai berikut:
Y = -3.854E9 -.0,812 X1 – 1.237X2 + 0,222X3
Penjelasan dari persamaan tersebut adalah:
Y
= perubahan laba dari tahun t-1 ke tahun t
X1
= arus kas dari aktivitas operasi
= arus kas dari aktivitas investasi
X2
X3
= arus kas dari aktivitas pendanaan
Β1, β2, β3, = Koefisien regresi
a. Konstanta sebesar -3.854E9 yang berarti apabila variabel independen
semuanya bernilai nol maka terjadi penurunan laba sebesar -3.854E9.
b. β1 = -.0,812 yang berarti arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh
negative terhadap terhadap perubahan laba. Besarnya pengaruh .0,812, hal ini berarti apabila variabel yang lain konstant, maka
apabila arus kas operasi bertambah satu poin, maka laba akan
menurun sebesar -0,812.
c. β2 = – 1.237, yang berarti arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh
negative terhadap perubahan laba. Besarnya pengaruh 1.237, hal ini
berarti apabila variabel yang lain konstan, maka apabila arus kas dari
aktivitas investasi bertambah satu poin, maka perubahan laba akan
menurun sebesar 1,237.
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d. β3 = 0,222, yang berarti arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh
positif terhadap perubahan laba. Besarnya pengaruh 0,222, hal ini
berarti apabila variabel yang lain konstan, maka apabila kas dari
aktivitas pendanaan bertambah satu poin, maka perubahan laba akan
meningkat sebesar 0,222.
3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kualitas data yang
diolah dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji
normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji
autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dijelaskan berikut ini.
3.1. Uji normalitas data
Uji normalitas data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1) Data diolah dengan regresi berganda kemudian dihitung nilai Z
unstandaridized.
2) Nilai Z diuji menggunakan one-sample kolmogorov smirnov
3) Apabila nilai sig. berada diatas 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa
data yang diolah terdistribusi normal.
Hasil uji kolmogorov smirnov ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:
Tabel 3.Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal Parametersa
Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

deltalaba

kas.operasi

kas.invsetasi

kas.pendanaa

47
-2.18E9
2.307E10
.299
.202
-.299
2.053
.052

47
6.24E10
3.201E11
.376
.376
-.340
2.577
.061

47
-7.77E10
3.157E11
.392
.392
-.385
2.686
.054

47
3.54E10
1.063E11
.381
.381
-.293
2.611
.051

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa Asymp.sig. berada di
bawah 0,05 sehingga data yang diolah dalam penelitian ini terdistribusi
normal. Hasil normalitas data juga ditunujukan oleh gambar di bawah
ini:
Gambar 1.Normalitas Data
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Gambar histogram tersebut juga menunjukkan bahwa data
dalam penelitian ini terdistribusi normal, terbukti dengan terbentuknya
kurva normal dari data yang diuji.
3.2. Uji Multikolenearitas Data
Uji multikolenearitas data digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat pengaruh satu variabel independen dengan variabel
independen yang lain. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai variance
inflation factor (VIF). Indikasi terjadinya multikolinearity adalah
apabila nilai VIF diatas 10.
Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas
Collinearity Statistics
Tolerance
.053
.048
.396

VIF
9.025
2.995
2.523

Hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan
bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen berada di bawah
10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam
penelitian ini.
3.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui sebaran
data dalam penelitian. Data dapat digunakan untuk uji regresi apabila
data tidak terlalu menyebar, sehingga simpangan data jadi mengecil.
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan scatterplot diagram, yaitu
apabila hasil sebaran data berada mengumpul dan tidak terlalu
menyebar, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji
heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga dapat dilihat dari gambar
berikut ini:
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
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Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebaran data berada di
sekitar garis diagonal, sehingga berdasarkan gambar tersebut dapat
dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data penelitian
ini.
3.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi
pengaruh time series dari data yang diolah. Uji ini dilakukan dengan
melihat nilai Durbin Watson, apabila nilai durbin-watson berada pada
kisaran Du-4 dan Du+4 maka dapat dikatakan tidak terjadi
autokorelasi. Data dalam penelitian berjumlah 43 dan diketahui bahwa
nilai Du-4 sebesar 0,456 sedangkan nilai Du+4 sebesar 2,471.
sehingga data dalam penelitian ini dikatakan tidak terjadi autokorelasi
apabila nilainya durbin Watson berada pada kisaran 0,456 – 2,471.
hasil durbin Watson adalah:
Tabel 4. Hasil Durbin Watson
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

DurbinWatson

1

.448a

.200

.145

2.134E10

2.131

a. Predictors: (Constant), kas.pendanaan, kas.operasi, kas.investasi
b. Dependent Variable: deltalaba

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar
2,131, yang berarti berada diatas 0,456 dan di bawah 2,471 (Windu,
2005), sehingga tidak terjadi autokorelasi dalam data penelitian ini.
3.4.

Uji Hipotesis
a.Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari
semua variabel independent. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:
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Tabel 5.Hasil Uji F
ANOVAb
Model

Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

4.905E21

3

1.635E21

3.592

.021a

Residual

1.957E22

43

4.552E20

Total
2.448E22
46
a. Predictors: (Constant), kas.pendanaan, kas.operasi, kas.invsetasi
b. Dependent Variable: deltalaba

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3,592 dengan
tingkat signifikansi 0,021, Nilai sig. sebesar 0,021 berada di bawah
0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen secara
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil ini
sekaligus juga mendukung hipotesis yang diajukan yaitu arus kas
dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas
dari aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap perubahan
laba.
b.Uji t
Uji digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam
penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 6.Hasil Uji t
keterangan
keofisien
Kas dari aktivitas operasi -1,365
Kas dari aktivitasi nvestasi -1.980
Kas
dari
aktivitas -1.023
pendanaan

Nilai sig.
.179
.054
.312

Alpha
0,10
0,10
0,10

kriteria
Tidak signifikan
signifikan
Tidak signifikan

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah kas dari
aktivitas operasi berpengaruh terhadap perubahan laba. Hasil uji t
menunjukkan koefisien regresi untuk kas dari aktivitas operasi 1,365 dan sig. 0,179. Dengan menggunakan alpha 10% maka
hipotesis pertama tidak dapat diterima karena nilai sig berada di atas
10%. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan alpha 10%,
terbukti bahwa kas dari aktivitas operasi tidak berpengaruh
perubahan laba.
Hipotesis berikutnya dalam penelitian adalah kas dari aktivitas
investasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Hasil uji t
menunjukkan nilai koefisien regresi untuk kas dari aktivitas investasi
-1,980 dan sig. 0,054. Hasil nilai sig sebesar 0.054 berada di bawah
alpha 0,10, sehingga dalam penelitian ini terbukti bahwa arus kas
dari aktivitas investasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan
laba, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.
Hipotesis berikutnya dalam penelitian adalah arus kas dari
aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba.
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Hasil uji t menunjukkan nilai t untuk arus kas dari aktivitas
pendanaan sebesar -1,023 dan sig. 0,312. Dengan menggunakan
alpha 10% maka hipotesis ini tidak dapat diterima karena nilai sig
berada di atas 10%. Sehingga dalam penelitian ini terbukti bahwa
arus kas dari aktivitas pendanaan tidak berpengaruh signifikan
terhadapperubahan laba. Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh
secara signifikan terhadap perubahan laba tidak dapat diterima.
E. KESIMPULAN
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan hasil olah
data yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai sig untuk arus kas dari
aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan keduanya berada diatas 0,05.
Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi
dan aktivitas pendanaan tidak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan
bahwa arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan tidak
mempengaruhi perubahan laba di masa yang akan datang. Hasil ini
mempunyai implikasi bahwa arus kas dari aktivitas operasi juga aktivitas
pendanaan tidak dapat digunakan sebagai dasar prediksi kinerja keuangan
di masa yang akan datang.
Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai sig untuk arus kas dari
aktivitas investasi berada dibawah 0,05. Sehingga hipotesis yang
menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas investasi mempengaruhi
perubahan laba di masa yang akan datang, tidak dapat diterima. Hasil itu
menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas investasi mempengaruhi
perubahan laba di masa yang akan datang. Hasil ini mempunyai implikasi
bahwa arus kas dari aktivitas investasi dapat digunakan sebagai dasar
prediksi kinerja keuangan di masa yang akan datang.
Hasil Uji F menunjukkan bahwa level sig dibawah 0,05, sehingga
dapat dikatakan bahwa secara simultan arus kas dari aktivitas operasi, arus
kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan
mempengaruhi perubahan laba di masa yang akan datang. Hasil ini
menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan yaitu bahwa arus kas
dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari
aktivitas pendanaan secara simultan mempengaruhi perubahan laba dapat
diterima. Implikasi dari hasil ini adalah investor dapat menggunakan
informasi arus kas untuk memprediksi kinerja keuangan di masa yang akan
datang.
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