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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan di bidang ekonomi dan keuangan mengakibatkan 

perkembangan mutakhir pengelolaan perusahaan baik dari segi pendanaan 

maupun dari aktivitas operasinya. Para pemegang saham dewasa ini tidak lagi 

terlibat dalam pengelolaan perusahaan yang berarti menyerahkan kendali 

perusahaan kepada pihak manajemen. 

Manajemen merupakan pengelola perusahaan yang mempunyai 

tanggung jawab terhadap konsumsi dan alokasi sumber daya perusahaan yang 

menjadi wewenangnya. Untuk mengetahui kinerja manajemen dalam periode 

tertentu, manajemen diwajibkan membuat laporan keuangan. 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 Concepts (SFAC) No. 1 mengidentifikasi beberapa tujuan 

pelaporan keuangan (FASB, 1987). Pertama adalah untuk menyediakan informasi 

yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai eksternal lainnya untuk 
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pengambilan keputusan investasi, kredit dan lainnya. Kedua menyediakan 

informasi mengenai prospek arus kas untuk membantu investor dan kreditor 

dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasar pernyataan SFAC No. 1 mengenai tujuan pelaporan 

keuangan, maka usaha peningkatan pengungkapan laporan keuangan perlu 

dilakukan agar ketidakpastian di masa mendatang dapat diminimalkan. Salah satu 

bentuk tindakan pengungkapan laporan keuangan adalah dengan melaporkan arus 

kas. FASB (1987) mengeluarkan SFAS No. 95 tentang Statement of Cash Flow 

yang merekomendasikan untuk memasukkan laporan arus kas sebagai bagian dari 

laporan keuangan dengan tujuan memberikan manfaat potensial dari informasi 

arus kas untuk menaksir, seperti likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, 

profitabilitas dan risiko (SFAS No. 95). Laporan arus kas ditujukan untuk 

melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode yang berasal 

dari aktivitas pendanaan, aktivitas investasi dan aktivitas operasi suatu 

perusahaan. 

Pada mulanya laporan arus kas belum merupakan bagian dari 

pelaporan keuangan, karena sebelum tahun 1971 pelaporan keuangan yang  

direkomendasikan oleh Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) hanya 

laporan neraca dan laporan rugi laba. Dalam perkembangan selanjutnya yang 

dilatarbelakangi oleh keinginan investor, kreditor, dan pemakai lainnya muncul 

laporan dana (fund statement) sebagai bagian dari pelaporan keuangan. Pada saat 

itu laporan dana masih bersifat sukarela dan posisinya dalam pelaporan keuangan 

masih sebagai suplemen. Pada tahun 1971, Accounting Principal Board (APB) 
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mengeluarkan Opinion No. 19 yang menyatakan bahwa laporan dana merupakan 

keharusan dan menjadi bagian dari pelaporan keuangan. Kelemahan dari Opinion 

No. 19 ini adalah belum ditetapkan konsep dana yang digunakan, sehingga dapat 

berbentuk laporan perubahan modal. Kondisi ini berlangsung sampai FASB 

(1987) mengeluarkan SFAS No. 95, yang menghendaki laporan arus kas sebagai 

pengganti laporan perubahan posisi keuangan dan sebagai bagian dari pelaporan 

keuangan. 

Fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai laba dan 

komponennya. Laba merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang 

mendapat perhatian utama dari investor dan kreditor. Selain informasi laba, 

investor dan kreditor juga menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. Informasi arus kas memungkinkan para pemakai 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 (IAI 1996). 

Pada saat dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan, 

yaitu laba dan arus kas, investor dan kreditor harus merasa yakin bahwa ukuran 

kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka adalah ukuran kinerja yang mampu 

secara lebih baik menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta prospek 
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perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, investor dan kreditor berkepentingan 

untuk mengetahui informasi yang lebih superior dan lebih bermanfaat untuk 

mengevaluasi kinerja perusahaan pada suatu saat tertentu. 

Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan, para investor maupun 

kreditur harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. 

Salah satu tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk menaksir nilai 

perusahaan. Banyak penelitian empiris akuntansi telah berusaha untuk 

menemukan nilai relevan (value-relevant) atribut akuntansi dalam rangka 

mempertinggi analisis laporan keuangan. Atribut akuntansi diduga menjadi value-

relevant karena atribut akuntansi ini secara statistik berhubungan dengan harga 

saham.  

Ball dan Watts (1972), melalui dua pengujian statistik  yang dilakukan 

yaitu runs test dan serial correlation, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

perubahan laba mengikuti model acak (random walk). Oleh karena itu dengan 

mengetahui sifat laba sebagai data seri waktu (time series), maka perubahan laba 

itu bersifat acak dan ada korelasi yang serial, ini menunjukkan bahwa laba 

memiliki potensi sebagai alat prediktor. Artinya seri waktu laba periode yang 

terdahulu memiliki kecenderungan mengalami perubahan terhadap laba di masa 

mendatang. Wilson (1987) dan Ali (1994), meneliti mengenai isi informasi 

inkremental laba dengan hasil penelitian komponen laba akrual (atau total akrual 

yang didefinisikan sebagai kas operasi dikurangi laba) dan komponen dana (kas 

operasi) memiliki isi informasi inkremental, apabila dana didefinisikan sebagai 

kas operasi. Namun menjadi kurang meyakinkan jika dana didefinisikan sebagai 
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modal kerja operasi. Penelitian Ball dan Brown (1968) dan beberapa penelitian 

tentang kandungan informasi mengindikasikan bahwa laba akuntansi dan 

beberapa komponennya menangkap informasi yang terdapat dalam harga saham.  

Beberapa penelitian lain yang berhubungan dengan kandungan 

informasi arus kas telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Wilson (1986, 1987) 

dan Bowen et al. (1986) menguji kandungan informasi arus kas dan laba dengan 

return saham. Dari hasil penelitian yang dilakukan mereka menemukan bukti 

bahwa terdapat kandungan informasi dalam data arus kas. 

Bowen et al. (1986) mengemukakan bahwa data arus kas mempunyai 

manfaat potensial dalam berbagai keputusan, seperti (1) prediksi kegagalan, (2) 

penaksiran risiko, (3) prediksi pemberian pinjaman, (4) penilaian perusahaan dan 

(5) memberikan informasi tambahan pada pasar modal. Para analis keuangan juga 

merekomendasikan para investor untuk memperhatikan analisis arus kas dalam 

aktivitas pemilihan saham. 

Capital Asset Pricing Model merupakan model penilaian harga saham 

dengan menggunakan arus kas masa mendatang untuk penilaian saham. Oleh 

karena secara khusus estimasi arus kas tidak tersedia, maka digunakan 

penggantinya yaitu ramalan laba akuntansi. Penelitian tentang prediksi laba telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti seperti Finger, Parawiyati dan Baridwan, serta 

Bowen et al. Penelitian tentang prediksi laba yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 

tersebut telah terbukti menunjukkan bahwa laba merupakan sumber informasi 

penentu dalam pengambilan keputusan. Demikian pula laba merupakan variabel 

yang dapat ditentukan oleh variabel lain, karena itu dalam penelitian ini ukuran 
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kemampuan laba mencerminkan laba sebagai variabel penentu dalam 

mengestimasi arus kas.  

Dechow (1998: 133-169) menguji kemampuan prediksi earnings dan 

arus kas terhadap arus kas masa depan. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa 

earnings mempunyai kemampuan prediksi yang lebih baik daripada arus kas 

dalam memprediksi arus kas masa depan. Penelitian ini membantu menjelaskan 

mengapa laba lebih sering digunakan daripada arus kas dalam penelitian dan 

pengukuran kinerja. 

Berdasar latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini 

akan menguji kembali kemampuan earnings dan arus kas dalam memprediksi arus 

kas masa depan perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian Parawiyati dan Baridwan (1998). Berbeda dengan 

penelitian Parawiyati dan Baridwan, penelitian ini akan menggunakan model 

prediksi yang berbeda seperti yang dikembangkan oleh Wilson (1987). Model 

prediksi arus kas yang dikembangkan Wilson telah digunakan dalam penelitian 

Supriyadi (1998) dalam menguji kemampuan prediksi arus kas. Selain itu dalam 

penelitian ini pengujian kemampuan prediksi earnings dan arus kas terhadap arus 

kas masa depan digunakan dua lag pengujian (dua tahun). Perbedaan lainnya 

terdapat dalam periode penelitian yang meliputi tahun 1995-2001. Data penelitian 

yang meliputi tahun 1995-2001 dapat digunakan untuk melihat kemampuan 

prediksi arus kas pada saat perekonomian Indonesia mengalami dua kondisi yaitu 

normal dan krisis.  
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah earnings dan arus kas merupakan prediktor dalam memprediksi arus kas di 

masa mendatang. Hal ini dilatarbelakangi beberapa penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti 

lainnya. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang kemampuan prediksi earnings dan arus kas telah 

banyak dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris mengenai kemampuan earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas 

mendatang. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui apakah dengan model 

prediksi dan periode waktu yang berbeda akan didapatkan hasil penelitian yang 

konsisten dengan penelitian sebelumnya (Parawiyati dan Baridwan, 1998).  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang dalam profesinya 

berkaitan dengan laporan keuangan dari suatu perusahaan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan yang menyusun laporan keuangan akan dapat 

memberikan informasi yang lebih baik kepada para pemakai laporan 

keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pemilahan komponen 

arus kas. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

2. Bagi investor, kreditur, analis dan pemakai laporan keuangan lainnya, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

signifikansi atau manfaat informasi laba dan arus kas sebagai ukuran 

kinerja akuntansi suatu perusahaan. Dengan demikian diharapkan para 

investor, kreditor, analis dan laporan keuangan lainnya dapat 

menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

sebagai dasar dalam melakukan investasi, analisis dan peramalan 

terhadap suatu perusahaan. 

3. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan literatur dalam bidang ilmu akuntansi, khususnya akuntansi 

keuangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini telah dibuat sistematika secara keseluruhan yang 

terdiri dari lima bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. 

Bab pertama berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi 

ini. 

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis. 

Bab kedua berisi literatur yang relevan mengenai tujuan 

pelaporan keuangan, informasi laba (earnings), informasi arus 
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kas, kemampuan prediksi earnings dan arus kas, kerangka 

pemikiran, dan perumusan hipotesis. 

BAB III : Metodologi. 

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu pemilihan 

sampel dan pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran 

variabel, dan pengujian. 

BAB IV : Analisis dan Hasil penelitian 

Bab keempat berisi pelaporan hasil analisis dari studi empiris. 

BAB V : Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Penelitian 

Bab terakhir berisi kesimpulan, implikasi dan keterbatasan dari 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tujuan Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan 

sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang 

merupakan hasil proses akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan informasi 

keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak 

ekstern. Laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan seperti neraca, laporan 

rugi laba dan laporan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Dengan demikian, bila pemakai laporan keuangan menginginkan jenis informasi 

tertentu, kebutuhannya akan dapat terpenuhi bila sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku. 

Menurut standar Akuntansi Keuangan (IAI, 1999), tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan bersifat historis, menyeluruh dan merupakan suatu progress report, 

yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang tercatat, prinsip-prinsip dan 

anggapan serta konvensi atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan pendapat 

pribadi (personal judgment). 

Dalam kaitan dengan tujuan laporan keuangan oleh entitas bisnis, 

Financial Accounting Standard Board (FASB) mengeluarkan SFAC No. 1 
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“Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises” yang secara garis 

besar isinya berupa tujuan dan keterbatasan laporan keuangan yang antara lain: 

1. Pelaporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi bermaksud 

memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi 

dan bisnis. 

2. Tujuan dari pelaporan keuangan tidak bersifat pasti atau tetap, namun 

dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, politik, dan sosial dimana laporan 

keuangan tersebut dibuat. 

3. Tujuan pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh karakteristik dan 

keterbatasan macam atau jenis informasi yang dapat disediakan. 

a) Informasi keuangan berkaitan dengan bisnis perusahaan, bukan industri 

atau ekonomi secara keseluruhan, 

b) Informasi keuangan sering merupakan suatu perkiraan bukan merupakan 

sesuatu yang pasti dan terukur, 

c) Sebagian besar informasi keuangan merefleksikan pengaruh yang bersifat 

keuangan dari transaksi dan kejadian yang telah terjadi (recorded fact), 

d) Informasi keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

digunakan oleh mereka yang membuat keputusan tentang bisnis 

perusahaan. 

SFAC No. 1 (FASB 1978) menjelaskan bahwa tujuan pertama 

pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk membantu investor dan 

investor potensial, kreditor dan pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan 

investasi, kredit dan keputusan sejenis secara rasional. Tujuan pertama dari 
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pelaporan keuangan ini sesuai dengan theory of decision (Scott, dalam Triyono 

1998). Teori ini memberikan pemahaman yang baik mengenai bagaimana investor 

dan investor potensial membuat keputusan yang rasional dalam kondisi 

ketidakpastian. Teori ini memungkinkan investor atau investor potensial 

memahami konsep informasi yang memungkinkan keputusan yang dibuat  

menjadi lebih tepat. 

Tujuan kedua dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi 

untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya baik yang sekarang 

maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian 

penerimaan kas dari deviden dan bunga di masa yang akan datang. Tujuan kedua 

dari pelaporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai 

hasil dan risiko atas investasi yang akan dilakukan. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa tujuan pelaporan keuangan juga mempertimbangkan mengenai theory of 

investment (Scott, dalam Triyono 1998). Teori ini membantu investor atau 

investor potensial untuk memahami sifat dari risiko portofolio investasi.  

APB Statement No.4 berjudul Basic Concept and Accounting 

Principles Underlying Financial Business Enterprises menyebutkan bahwa 

laporan keuangan ini bersifat deskriptif, dan laporan ini banyak mempengaruhi 

studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini tujuan 

laporan keuangan digolongkan sebagai berikut. 

1. Tujuan Khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk 

menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP. 
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2.  Tujuan Umum 

a.  Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi 

dan kewajiban perusahaan. 

b.  Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih 

dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 

c.  Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir 

potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d.  Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta 

dan kewajiban. 

e.  Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai 

laporan. 

3. Tujuan Kualitatif 

a.  Relevance artinya memilih informasi yang benar-benar dapat membantu 

pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. 

b.  Understandability artinya informasi yang dipilih untuk disajikan bukan 

saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para 

pemakainya. 

c.  Verifiability artinya hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak 

lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. 

d.  Neutrality artinya laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-

pihak tertentu saja. 
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e.  Timelines  artinya laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. 

f.  Comparability artinya informasi akuntansi harus dapat saling 

dibandingkan yang  artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama 

baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain. 

g.  Completeness artinya informasi akuntansi yang dilaporkan harus 

mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai (Harahap, 

2000: 128). 

 

B. Informasi Laba (Earnings)   

Salah satu fungsi akuntansi adalah melakukan pengukuran termasuk 

pengukuran prestasi, hasil usaha, laba dan posisi keuangan. Pengukuran laba 

penting untuk menentukan prestasi perusahaan dan sebagai informasi bagi 

pembagian deviden dan penentuan kebijakan investasi. 

Dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaan pasti mempunyai alasan 

ekonomis. Alasan tradisional untuk melakukan bisnis adalah untuk mendapatkan 

laba. Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba atau earnings adalah 

perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode 

tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang terjadi pada periode tersebut. 

Tujuan utama pelaporan earnings adalah untuk memberikan informasi 

yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan. 

Tetapi tujuan yang lebih khusus harus dirinci untuk lebih memahami pelaporan 

earnings. Salah satu tujuan dasar yang dianggap penting bagi semua pemakai 
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laporan keuangan meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi 

manajemen, penggunaan laba historis untuk membantu meramalkan keadaan 

usaha dan distribusi dividen di masa yang akan datang, dan penggunaan laba 

sebagai pengukuran keberhasilan serta sebagai pedoman pengambilan keputusan 

manajerial di masa yang akan datang.  

FASB Statement of Financial Concept No. 1 menyatakan bahwa para 

investor, kreditor, dan pihak lainnya ingin menilai prospek arus kas masuk bersih 

perusahaan, tetapi mereka sering menggunakan earnings untuk membantu mereka 

mengevaluasi earnings power, meramal earnings yang akan datang, atau menaksir 

risiko berinvestasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jadi, 

diasumsikan ada hubungan antara laba yang dilaporkan dan arus kas, termasuk 

distribusi kas kepada pemilik.   

SFAC No. 5 paragraf 36 mendefinisikan earnings sebagai berikut. 

A measure of performance during a period that is concerned primarily 
with the extent to which asset inflows associated with cash-to-cash cycles 
substantially completed (or completed) during the period exceed (or are less 
than) asset outflows associated, directly or indirectly, with the same  cycles. 

 
Dari konsep tersebut mengandung makna bahwa earnings merupakan 

suatu ukuran kinerja dalam periode tertentu dengan mengukur besarnya arus 

masuk aset yang melebihi arus keluar aset. SFAC No. 5 tersebut juga 

mengungkapkan bahwa komponen dari earnings terdiri dari revenue 

(pendapatan), expenses (beban), gains (keuntungan), dan losses (kerugian).  

Interpretasi dari keempat komponen tersebut dijelaskan dalam SFAC 

No. 6 paragraf 87 sebagai berikut.  
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Revenue and gains are similar, and expenses and losses are similar, but 

some difference are significant in confeying information about an enterprise’s 

performance. Revenue and expenses result from an entity’s ongoing major 

central operations and activities, gains and losses result from incidental or 

peripheral transactions of an enterprise with other entities and from other 

events and circumtances affecting it. 

 
Hubungan antara earnings dan komponennya tersebut kemudian 

dijelaskan oleh Belkaoui (1993: 194) dengan tiga hubungan dan menyatakan 

bahwa hubungan pertama merupakan hubungan dengan kerugian terkecil. Ketiga 

hubungan tersebut yaitu: 

(1). earnings = revenues – expenses + gains – losses 
(2). earnings = revenues – expenses 
(3). earnings = revenues (including gains) – expenses (including losses) 

 
Pada hubungan pertama setiap komponen adalah terpisah dan penting 

untuk definisi earnings. Hubungan kedua gains dan losses tidak terpisah dan 
tidak penting untuk mendefinisikan earnings. Hubungan ketiga, meskipun 
konsep gains dan losses terpisah, keduanya merupakan bagian dari revenue dan 
expenses. 

 
PSAK No. 1 menyatakan bahwa akuntansi menggunakan dasar 

accrual dalam menentukan earnings. Jika dasar tersebut diterapkan dalam 

keempat komponen earnings tersebut maka yang dimaksud dengan dasar accrual 

adalah mewajibkan perusahaan untuk mengakui revenue (expenses) pada periode 

sekarang, meskipun transaksi kas baru terjadi pada periode berikutnya dan 

menunda pengakuan revenue (expenses) yang belum menjadi hak (kewajiban) 

sampai pada periode berikutnya, meskipun pada periode ini sudah terjadi transaksi 

kas. Pos-pos yang diperlakukan demikian disebut pos accrual. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

C. Laporan Arus Kas   

IAI dalam PSAK No. 2 (1999), menyatakan arus kas adalah arus masuk 
dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan 
memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu 
perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun 
pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi. 

Pelaporan arus kas dibagi menjadi tiga, yaitu penerimaan dan pembayaran 
kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan pendanaan. Konsep penyusunan arus 
kas didasarkan pada konsep berbasis kas selama satu periode. Alasan penggunaan 
laporan arus kas yaitu bahwa laporan arus kas secara historis berguna untuk 
menunjukkan jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan serta meneliti 
kecermatan taksiran arus kas masa depan.  

Selain itu FASB mengusulkan laporan arus kas agar digunakan oleh investor, 
kreditur, dan pengguna yang lain untuk mengetahui : 

1. kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas bersih di masa yang 

akan datang. Tujuan utama dari pelaporan arus kas dari aktivitas 

pendanaan adalah menyediakan informasi yang memungkinkan untuk 

membuat prediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. 

Dengan menguji hubungan antara item seperti penjualan dan arus kas 

bersih dari kegiatan operasi, atau arus kas bersih dari operasi dan kenaikan 

atau penurunan kas, ini memungkinkan untuk membuat prediksi yang 

lebih baik dari jumlah, waktu dan ketidak pastian arus kas masa depan dari 

pada menggunakan data dengan basis akrual.  

2. kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan deviden, serta 

melakukan pendanaan di luar perusahaan. Asumsinya adalah kas 

merupakan suatu item yang esensial. Jika perusahaan tidak mempunyai kas 

yang cukup, maka tidak bisa membayar karyawan, hutang, deviden, dan 

keperluan untuk perawatan peralatan tidak dapat dipenuhi. Laporan arus 

kas menunjukkan bagaimana kas digunakan dan dimana kas didatangkan. 
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Karyawan, kreditur, pemegang saham dan nasabah seharusnya sangat 

tertarik dengan laporan ini, sebab laporan arus kas sendiri menunjukan 

aliran kas dalam sebuah bisnis. 

3. menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas. Jumlah laba adalah penting, sebab laba 

menyediakan informasi tentang kesuksesan dan kegagalan bisnis dari satu 

periode ke periode lain. Tetapi beberapa orang menganggap kritis laba 

bersih dari data berbasis akrual, sebab estimasi yang dilakukan oleh 

manajemen harus untuk mencapai pada laba yang diinginkan. Sebagai 

hasilnya, reliabilitas jumlah sering dipersaingkan atau diperlombakan. 

Berbeda kasus yang terjadi pada kas, laporan arus kas bersih digunakan 

untuk memperkirakan reliabilitas dari angka pada laba bersih. 

4. menilai pengaruh investasi baik kas maupun non kas dan transaksi keuangan 

lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 

Dengan menguji aktivitas investasi perusahaan (pembelian dan penjualan 

aktiva di luar produk) dan transaksi pendanaan perusahaan (peminjaman dan 

pembayaran kembali dari meminjam, investasi oleh pemilik dan distribusi 

kepada pemilik), pembaca laporan keuangan dapat mempunyai pemahaman 

lebih mengapa aktiva dan utang meningkat atau menurun selama periode. 

Informasi 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 (IAI 1996). 
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Laporan arus kas khususnya aktivitas operasi menjadi perhatian penting 
mengingat bahwa dalam jangka panjang untuk kelangsungan hidupnya suatu bisnis 
harus menghasilkan arus kas bersih yang positif dari aktivitas tersebut. Jika suatu 
bisnis memiliki arus kas negatif dari aktivitas operasi, maka tidak akan dapat 
meningkatkan kas dari sumber dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Hal ini karena 
arus kas bersih dari aktivitas operasi dipertimbangkan sebagai ukuran kunci likuiditas 
suatu perusahaan.  

PSAK No 2 pr. 12 menyatakan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari 
aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya 
perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 
memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan 
investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi 
mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna 
dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Kegiatan ini biasanya mencakup: 
kegiatan produksi, pengiriman barang, pemberian layanan (jasa). Arus kas dari operasi 
ini umumnya adalah pengaruh kas dari transaksi dan peristiwa lainnya yang ikut 
dalam menentukan laba. 

PSAK No. 2 paragraf 03 dan 04 menyatakan kegunaan dari informasi 

arus kas. Dari pernyataan tersebut dapat diidentifikasi lima kegunaan dari laporan 

arus kas. Pertama, jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, 

laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai 

untuk mengevaluasi parubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas), dan kemampuan untuk mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan 

peluang. 

Kedua, informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para 

pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Ketiga, informasi 

arus kas juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai 

perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi 

yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Keempat, informasi 
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arus kas sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian arus kas masa depan. Kelima, informasi arus kas 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. 

Heath (dalam Triyono 1998) menyatakan bahwa untuk mengukur 

solvabilitas perusahaan tidak dapat dilakukan dengan menganalisis aktiva lancar 

dan hutang lancar, tetapi melalui analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran 

kas. Lee (dalam Triyono 1998) juga menyatakan bahwa arus kas dalam 

perusahaan ditunjukkan dari arus kas perusahaan sendiri bukan dari arus kas yang 

dihitung secara akrual, sehingga laporan arus kas dapat mengatasi masalah yang 

timbul dari alokasi dalam akuntansi. 

Ali (1994) menguji kandungan informasi dari laba, modal kerja dari 

operasi dan arus kas dengan menggunakan model regresi linier dan non-linier 

serta menggunakan faktor pembagi market value of equity. Penelitian ini 

didasarkan dengan sampel 8.820 perusahaan yang mencakup periode 1974 sampai 

1988 dengan menggunakan laporan keuangan bulan Desember. Hasil analisis 

berdasar model non-linier menunjukkan adanya hubungan non-linear antara 

return saham dengan ketiga variabel independennya. Hal ini berarti bahwa 

informasi arus kas juga bermanfaat dalam memprediksi return saham. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan arus 

kas merupakan informasi yang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan. 

Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan dalam PSAK No. 2, bahwa 
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perusahaan harus menyajikan laporan arus kas sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari pelaporan keuangan untuk setiap periode telah sesuai. Penyajian 

laporan arus kas dimaksudkan untuk meningkatkan nilai informasi yang 

dipublikasikan.  

 

D. Kemampuan Prediksi Earnings dan Arus Kas 

Supriyadi (1998) melakukan penelitian tentang prediksi arus kas 

dengan menggunakan lima model prediksi arus kas. Penelitian ini dilakukan 

dengan menguji 61 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari periode 

pengamatan tahun 1990-1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum 

prediktor arus kas merupakan alat prediksi yang lebih baik untuk memprediksi 

arus kas masa depan dibandingkan dengan prediktor earnings. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil pengujian hipotesis 3 yang menunjukkan bahwa arus kas 

menyediakan informasi yang lebih dan di atas earnings sebesar 59 % dari sampel 

perusahaan yang diteliti. Sedangkan earnings memberikan informasi tambahan 

dengan tingkat signifikansi 25 % dari sampel perusahaan.  

Finger (1994) berhasil membuktikan melalui hasil penelitiannya 

bahwa arus kas adalah prediktor yang lebih baik atas arus kas dalam periode 

prediksi jangka pendek (1-2 tahun) dibanding prediktor laba atas arus kas. Untuk 

kemampuan laba memprediksi laba masa datang diperoleh periode prediksi yang 

lebih panjang yaitu delapan tahun. Laba itu sendiri dan dengan arus kas yang 

digunakan, merupakan prediktor yang signifikan dari arus kas untuk sebagian 

besar perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa laba membantu 
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memprediksi laba dan arus kas, tetapi tidak mendukung pernyataan dalam FASB 

bahwa laba adalah prediktor yang lebih baik atas arus kas dibanding arus kas. 

Ditemukan pula bahwa laba lebih memberikan isi informasi inkremental 

dibanding arus kas. 

Pertimbangan untuk apa mengetahui prediksi arus kas dapat diamati 

bahwa tujuan penyajian informasi arus kas dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK No. 2) digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan kas. Informasi arus kas berguna untuk mengevaluasi perubahan 

struktur keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas serta hubungannya dengan 

profitabilitas. Para peneliti seperti Foster (1977) serta Watts dan Zimmerman, 

telah menguji secara empirik hubungan laba akuntansi dengan arus kas, 

menyatakan bahwa proses menghasilkan laba akuntansi menunjukkan proses 

menghasilkan kas, sehingga hubungan tersebut memiliki implikasi terhadap 

perubahan harga saham dihubungkan dengan unexpected earning. Informasi arus 

kas historis berguna untuk memprediksi deviden, di samping itu jumlah arus kas 

dari aktivitas operasi khususnya merupakan indikator untuk menentukan apakah 

arus kas yang dihasilkan cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi, serta melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. Laba dan arus kas merupakan keuntungan investasi 

modal (benefit of equity investment), menjadi informasi penting bagi para investor 

untuk mengetahui perkembangannya. 
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Budiarko (dalam Triyono, 1998) dalam penelitiannya memberikan 

fakta bahwa bagi investor di Indonesia informasi laporan keuangan sama 

pentingnya dengan informasi selain laporan keuangan dan informasi dalam 

laporan earnings dianggap lebih penting daripada informasi dalam neraca. Peneliti 

lainnya, Machfoedz (1994) meneliti tentang perubahan rasio keuangan (rasio 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas) dan rasio lainnya dihubungkan dengan 

perubahan laba, menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan dalam 

model bermanfaat untuk memprediksi laba satu tahun ke muka dan tidak 

bermanfaat bila lebih dari satu tahun. 

Para peneliti lain seperti Bowen, Burgstahler dan Daley lebih 

menegaskan tentang arus kas sebagai prediktor atas prediksi arus kas itu sendiri 

lebih baik dibanding dengan laba. Temuannya adalah arus kas merupakan 

prediktor yang paling baik untuk memprediksi arus kas di masa mendatang dalam 

periode satu atau dua tahun. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

menemukan jawaban atas pertama, apakah arus kas tradisional yaitu laba bersih 

ditambah depresiasi dan amortisasi, mempunyai korelasi yang tinggi dengan arus 

kas aktivitas operasi?. Atas pertanyaan ini ditemukan bahwa tidak dapat 

dibuktikan adanya korelasi, sedangkan pertanyaan kedua, apakah laba akrual 

mempunyai korelasi yang tinggi dengan arus kas?. Pengujian atas pertanyaan ini 

ditemukan bahwa, arus kas tradisional berkorelasi tinggi dengan laba, tetapi tidak 

dengan arus kas operasi. Dan, pertanyaan terakhir prediktor mana yang lebih baik 

untuk memprediksi arus kas, laba atau arus kas?, dengan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa arus kas tradisional memprediksi arus kas operasi. 
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Parawiyati dan Baridwan (1998) yang meneliti kemampuan laba dan 

arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan manufaktur Go Publik 

di Indonesia menemukan bukti bahwa: 

1. Dari hasil pengujian terhadap kemampuan prediktor laba dan arus kas 

dalam memprediksi laba satu tahun ke depan adalah signifikan. Nilai 

koefisien regresi menunjukkan bahwa prediktor laba memberikan 

perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan prediktor arus kas 

dalam memprediksi laba masa depan. 

2. Pengujian kemampuan prediktor laba dibanding prediktor arus kas dalam 

memprediksi arus kas untuk satu tahun ke depan, menunjukkan bahwa 

kedua prediktor tersebut adalah signifikan sebagai alat pengubah. 

Koefisien regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa prediktor laba 

memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan dengan prediktor arus 

kas. 

3. Pengujian kemampuan prediksi inkremental laba terhadap arus kas 

menunjukkan bahwa melalui koefisien korelasi prediktor laba mampu 

memberikan prediksi inkremental dibandingkan dengan prediktor arus 

kas.  

Syafriadi (2000) melakukan replikasi terhadap penelitian Parawiyati 

dan Baridwan (1998) menguji kemampuan earnings dan arus kas dalam 

memprediksi earnings dan arus kas masa depan di Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan dengan sampel berupa laporan keuangan 40 perusahaan manufaktur Go 

Publik di Indonesia periode 1995-1996. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Parawiyati dan Baridwan 

(1998). Untuk hipotesis pertama didapatkan hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya yaitu bahwa prediktor earnings dan arus kas memiliki kemampuan 

prediksi terhadap earnings masa depan. Sedangkan nilai koefisien regresi yang 

dihasilkan menunjukkan bahwa prediktor earnings memberikan perubahan yang 

lebih besar terhadap variabel dependen earnings dibandingkan dengan prediktor 

arus kas.  

Untuk hipotesis kedua dan ketiga didapatkan hasil yang berbeda 

dengan penelitian Parawiyati dan Baridwan (1998). Dari hasil pengujian statistik 

dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi prediktor earnings sebagai variabel 

independen tidak signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan 

dibandingkan dengan prediktor arus kas. Selanjutnya untuk pengujian terhadap 

hipotesis ketiga didapat kesimpulan bahwa earnings tidak memiliki kemampuan 

prediksi inkremental terhadap arus kas. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan earnings dan arus kas sebagai variabel 

independen serta arus kas masa depan sebagai variabel dependen. 

Gambar 1. Kemampuan Earnings dan Arus Kas Dalam Memprediksi Arus 

Kas Masa Depan Perusahaan Manufaktur di Indonesia 

    Variabel Independen   Variabel Dependen 

 

ARUS KAS 
EARNINGS  

DAN  
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Earnings dan arus kas secara bersama-sama sebagai variabel 

independen akan diuji kemampuannya dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Dalam pengujian ini variabel independen earnings dan arus kas yang digunakan 

meliputi dua lag (dua tahun) yaitu t-1 dan t-2 dalam memprediksi arus kas pada 

periode t. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan hasil perumusan masalah, serta penelaahan terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: 

H1 : Earnings dan arus kas merupakan prediktor arus kas masa depan. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai kemampuan earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa 

depan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan penelitian para 

peneliti sebelumnya yang mengambil obyek sama di Indonesia. Apakah dengan 

model prediksi dan tahun pengamatan yang berbeda akan mendapatkan hasil yang 

sama dengan penelitian sebelumnya. Bab ini akan menjelaskan metodologi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa 

sub bab, yaitu pemilihan sampel dan pengumpulan data, identifikasi dan 

pengukuran variabel, dan pengujian hipotesis yang berisi metode statistik yang 

digunakan dalam pengujian tersebut. 

 

F. Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk mempelajari 

multivariate variables yang merupakan replikasi penelitian Parawiyati dan 

Baridwan (1998) dengan menggunakan model regresi yang digunakan dalam 

penelitian Supriyadi (1998). Populasi yang diteliti adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang go publik di BEJ selama tujuh periode mulai 1995-

2001. Sedangkan sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 

yang dipilih dengan metode (purposive) judgement sampling. Dengan metode 
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(purposive) judgement sampling, sampel dipilih atas dasar kesesuaian 

karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan.  

Pemilihan sampel pada perusahaan manufaktur dan yang telah 

terdaftar di BEJ berdasarkan pada beberapa alasan. Pertama, penggunaan hanya 

satu kelompok perusahaan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara 

perusahaan manufaktur dan bukan manufaktur serta pertimbangan homogenitas 

dalam aktivitas penghasilan pendapatan utama (revenue-producing activities). 

Kedua, penggunaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dimaksudkan 

agar implikasi dari penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi 

investor di pasar modal. 

Berdasarkan metode (purposive) judgement sampling, kriteria-kriteria 

yang ditetapkan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang sudah go publik sebelum 1 Januari 1995. 

b. Emiten sudah menyertakan laporan keuangan per 30 Juni dan per 31 

Desember pada tahun 1995-2001. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada 

alasan bahwa perusahaan telah menyertakan laporan arus kas, karena menurut 

PSAK No. 2 diwajibkan membuat laporan arus kas sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dan mulai berlaku per 1 Januari 1995. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ada 38 perusahaan yang dipilih 

sebagai sampel dalam penelitian ini. Proses pemilihan sampel dapat dilihat pada 

tabel III.1, sedangkan nama perusahaan yang dipilih sebagai sampel dapat dilihat 

pada lampiran 1. 
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Tabel III.1 
Proses Pemilihan Sampel 

 
       Keterangan           Jumlah perusahaan 
Perusahaan yang sudah go publik sebelum 1 januari 1995   232 
Perusahaan non manufaktur                            (117) 
Perusahaan manufaktur       115 
Perusahaan manufaktur yang datanya tidak tersedia/ tidak lengkap   (72) 
Data perusahaan manufaktur yang tersedia       43 
Outliers*           (5) 
Perusahaan yang terpilih sebagai sampel       38 
* Data perusahaan (earnings atau arus kas) yang diteliti memiliki penyimpangan 

lebih dari tiga standar deviasi dari mean.  
 

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diambil 

dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data 

penelitian ini terdiri dari laporan keuangan yang mencakup tahun 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000 dan 2001. Periodisasi data penelitian ini dipandang 

cukup mewakili kondisi BEJ saat ini. BEJ dipilih sebagai narasumber utama 

untuk penelitian ini berdasarkan logika bahwa BEJ merupakan pasar saham 

terbesar dan paling representatif di Indonesia. 

 

Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini 

akan menguji satu hipotesis. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini tergantung pada hipotesis penelitian yang 

dimaksud. Penjelasan masing-masing variabel yang diuji adalah 

sebagai berikut: 

1. arus kas operasi: aktivitas penghasil utama perusahaan dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. PSAK 

No 2 pr. 12 menyatakan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya 
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perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen 

dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan 

dari luar. Arus kas dari operasi ini umumnya adalah pengaruh kas dari 

transaksi dan peristiwa lainnya yang ikut dalam menentukan laba. 

2. earnings: earnings sebelum extraordinary items dan discontinued operation. 

Ukuran ini didasarkan pada penelitian Bowen, et al. (1986) dan Ali (1994). 

Alasan mengeluarkan kedua item tersebut adalah untuk menghilangkan 

elemen yang mungkin menyebabkan pertumbuhan laba meningkat dalam 

satu periode yang tidak akan timbul dalam periode lainnya, 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap 

variabel-variabel yang diuji, adapun pengukuran masing-masing 

variabel dapat dilihat pada tabel III. 2. 

Tabel III.2 
Pengukuran Variabel Penelitian 

 
Variabel    Pengukuran 

                Independen: 
               Earnings dan Arus Kas Earnings pada tahun 1995-2000 (EAt-i) 

    Arus kas pada tahun 1995-2000 (CFOt-i) 

Dependen: 
Arus Kas   Arus kas pada tahun 1997-2001 (CFOt) 
 

Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

yang telah dilakukan Parawiyati dan Baridwan (1998) yang 

sudah dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan meliputi 
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penggunaan model regresi yang berbeda, lag yang berbeda (2 

tahun) dan juga pada asumsi regresi OLS (ordinary least Square) 

dimana penelitian ini menggunakan asumsi normalitas sebagai 

asumsi pertama, dimana hal ini akan sedikit berpengaruh pada 

persamaan regresinya.  

Sebelum data dapat diolah (dengan metode apapun), 

haruslah memenuhi empat syarat matematis di bawah ini: 

1. Additive effects, artinya variabel yang menjelaskan adalah tetap dalam 

penyampelan berulang. 

2. Independence of Error, dimana kesalahan eksperimen bersifat 

independen. 

3. Homogenity of Variance, bahwa kesalahan pengamatan punya varian 

yang sama.  

4. Normal Distribution, dimana kesalahan pengamatan didistribusikan 

secara normal. (Gomes dan Arturo, dalam Susilowati 2000) 

Keempat asumsi data tersebut telah terpenuhi secara 

otomatis dalam pengolahan data oleh komputer. Penyesuaian-

penyesuaian harus dilakukan bila terjadi masalah dalam keempat 

asumsi di atas. Hasil dari pengolahan tersebut dapat dilihat dalam 

output komputer dengan notasi “adjusted”. 

Data yang telah siap diolah akan diuji dengan 

beberapa uji statistik yang diketegorikan menjadi uji statistik 

secara umum dan uji statistik untuk setiap hipotesis penelitian. 
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Pertama-tama dilakukan beberapa uji statistik umum, berupa 

statistik deskritif (rata-rata, deviasi standar, minimum, dan 

maksimum) yang digunakan untuk menggambarkan distribusi 

data yang dijadikan sampel. 

Analisis statistik yang dipilih untuk menjawab 

pertanyaan penelitian adalah analisis regresi. Untuk menguji 

hipotesis, maka penelitian ini menggunakan model regresi 

multivariate Wilson, sebagaimana yang digunakan dalam 

penelitian Supriyadi (1998), yaitu: 

CFOt = a + b 1 CFOt-1 + b 2 CFOt-2 + g 1 EAt-1 + g 2 

EAt-2 + e t 
Dimana, 
CFOt  = arus kas operasi 
CFOt-i  = nilai lag dari arus kas operasi 
EAt-i  = nilai lag dari earnings 
t   = waktu tengah tahunan 
e    = variabel gangguan 
a   = koefisien konstanta 

b , g   = koefisien variabel independen 
 

Hal pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

kemampuan prediktor earnings dan arus kas dalam memprediksi 

arus kas masa depan. 

Langkah-langkah analisis pengujian model dan 

pengujian hipotesis, selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian adanya asumsi klasik. 

Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk 

menguji apakah model yang dipergunakan tersebut bisa mewakili atau 

mendekati kenyataan yang ada. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 33 

a) Normalitas 

Asumsi ini mengatakan bahwa nilai yang diharapkan bersyarat 

(conditional expected value) dari e , tergantung CFOt-i atau EAt-i tertentu, 

adalah nol atau dengan kata lain besarnya nilai rata-rata atau rata-rata 

hitung dari deviasi yang berhubungan dengan CFOt-i atau EAt-i adalah nol 

(Gujarati, 1993: 35) 

Syarat utama melakukan regresi adalah data yang digunakan harus 

berdistribusi normal. Asumsi ini sama dengan asumsi yang telah dipenuhi 

dengan asumsi data matematis (Gomes dan Arturo, dalam Susilowati 

2000), akan tetapi dalam asumsi normal perlu diuji dan diketahui lebih 

jauh tentang normalitasnya, karena hal ini berhubungan dengan 

transformasi data yang akan mengubah persamaan regresinya. Pengujian 

terhadap normalitas data sampel akan menunjukkan distribusi data 

sampel dan akan menentukan uji statistik yang akan digunakan. 

Pengujian normalitas terhadap data menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Distribusi data dikatakan normal apabila P>5%. 

Jika dari hasil pengujian ternyata data tidak berdistribusi normal, maka 

data tersebut harus dinormalkan terlebih dahulu. Ada tiga metode untuk 

mengubah data menjadi berdistribusi normal, yaitu transformation, 

trimming, dan winsorizing (Foster, dalam Atmini 2001).  

b) Multikolinieritas  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 34 

Diharapkan tidak ada hubungan yang bersifat sempurna maupun yang 

bersifat kurang sempurna antara variabel independen dalam model. 

Masalah multikolinieritas terjadi pada model regresi di mana terdapat 

lebih dari satu variabel independennya. Adanya multikolinieritas dapat 

dilihat dari tollerance value atau nilai nilai variance Inflation factor 

(VIF). Batas dari tollerance value adalah 0,01 dan batas dari VIF adalah 

10. Apabila tollerance value di bawah 0,01 dan nilai VIF  di atas 10 maka 

terjadi multikolinieritas. Konsekuensi adanya multikolinieritas 

menyebabkan standart error cenderung semakin besar dan meningkatkan 

tingkat korelasi antar variabel. 

c) Heteroskedastisitas 

Asumsi ketiga dari model regresi linier klasik adalah homoskedastik, 

yaitu keadaan dimana faktor pengganggu mempunyai varians yang sama. 

Masalah heteroskedastisitas dalam data cross sectional yang meliputi unit 

yang heterogen, pada kenyataannya mungkin lebih merupakan kelaziman/ 

aturan daripada perkecualian (Gujarati, 1993: 184). 

Penelitian ini menggunakan data cross sectional dimana data yang 

diambil bukan merupakan data yang homogen. Data penelitian tidak 

hanya meliputi laporan keuangan suatu perusahaan dengan jenis size/ 

ukuran tertentu, akan tetapi meliputi jenis perusahaan yang besar, 

menengah dan kecil tanpa dibedakan. Dengan demikian masalah 

heteroskedastisitas tidak diperluas. 

d) Autokorelasi 
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Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan metode statistik 

“d” atau d test dari Dubin-Watson. D-W test digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen saling mempengaruhi dan tidak langsung 

mempengaruhi CFOt satu sama lain. Untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi dalam model dapat dilihat dari nilai D-W  yang secara 

teoritis nilai du-nya adalah 1,792. Jika nilai D-W lebih kecil daripada 

nilai du atau lebih besar dari 4-du maka ada kemungkinan terjadi 

autokorelasi.  

 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengambilan keputusan atas hipotesis dilakukan dengan mengamati nilai 

koefisien korelasi dan regresi. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat keyakinan 1 % dan 

5 % serta tingkat kebebasan df: n-1, dimana n adalah jumlah sampel. Uji F 

atau ANOVA (Analisys of Variance) ini digunakan untuk menguji tingkat 

signifikansi variabel independen secara bersama terhadap model regresi. Hal 

ini diperlukan untuk menguji linieritas atau keabsahan regresi. Nilai F dapat 

digunakan dalam pengujian untuk mengetahui apakah variasi nilai variabel 

independen dapat menjelaskan (explained) variasi nilai variabel dependen. 

Diasumsikan bahwa hubungan antara data akuntansi dan perubahan metode 

akuntansi atau lingkungan ekonomi adalah konstan. 

Untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen terhadap 

perubahan variabel dependen dapat dilihat dari nilai R2 (R square). Nilai 
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koefisien determinasi (R2) berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai R2 

menunjukkan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap 

perubahan variabel dependen. 

Selain menggunakan teknik statistik regresi multivariat Wilson juga 

dilakukan pengujian t-test. Pengujian t-test ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan memperhatikan keberadaan semua regressor 

lainnya. Signifikansi pengaruh suatu variabel dapat diketahui dengan cara 

membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat tingkat 

probabilitas (P) dari nilai t. Suatu koefisien regresi dikatakan signifikan 

apabila t hitung lebih besar dari t tabel (P<0.05). 

 
 
 
 
 
 
BAB IV 
G. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

 
Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif yang meliputi rata-rata, deviasi standar, 

minimum, dan maksimum dilakukan untuk melihat distribusi data  dari 38 

perusahaan yang dijadikan sebagai sampel. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat 

dalam tabel IV.1. 

Tabel IV.1 
Distribusi Data Sampel (dalam jutaan Rupiah) 

 
  Minimum    Maksimum         Rata-rata        Rata-rata SD 
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Earnings -902.003    1.109.011            -994,23         
 97.348 
CFO  -614.424       978.432            29.979  86.402 
Sumber: Data yang diolah 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan data earnings rata-rata 

perusahaan sampel mencatat kerugian sebesar Rp. 994,23 juta. Sedangkan untuk 

arus kas operasi rata-rata perusahaan mencatat kenaikan sebesar Rp. 29.979 juta. 

 

Pengujian Asumsi Klasik 

Seperti telah disebutkan dalam Bab III, sebelum dilakukan analisis 

data, dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi 

klasik atau tidak. Pengujian yang dimaksud adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, serta uji autokorelasi. Hasil pengujian dari ketiga asumsi 

klasik tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Normalitas 

Hasil pengujian normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test 

terhadap data earnings dan arus kas menunjukkan bahwa hanya ada satu 

variabel arus kas yang signifikan pada level 5 % yaitu arus kas periode 

pertama (Juni) tahun 2000 (lihat tabel IV.2). Hal ini menunjukkan bahwa 

data yang digunakan sebagian besar tidak berdistribusi normal. Usaha 

untuk menormalkan data dengan cara transformation, trimming, dan 

winsorizing telah dilakukan tetapi hasilnya menunjukkan bahwa data 

tetap tidak bisa normal secara keseluruhan.  
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Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengambilan sampel yang tidak 

random atau memang data di pasar modal yang tidak normal. Uji 

parametrik terhadap model dilakukan dengan menggunakan asumsi 

central limit theorem mengingat variabel-variabel penelitian tidak 

berdistribusi normal. Morris (dalam Majid 2001) dengan teori central 

limit-nya  menyatakan bahwa untuk tipe sampel populasi yang luas, 

sampel tidak harus sangat besar untuk distribusi sampel agar mediannya 

mendekati normal. Sampel sudah cukup jika lebih besar dari 20 dan untuk 

populasi yang bermacam-macam, pendekatan terhadap kenormalannya 

akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah sampel (n). Hal 

serupa juga diajukan oleh Mendenhall dan Beaver (dalam Majid 2001) 

bahwa jika sampel yang digunakan cukup besar (n>30) maka distribusi 

sampling ditaksir mendekati normal. Dengan dasar ini maka secara 

keseluruhan data variabel earnings dan arus kas diasumsikan normal. 

Tabel IV.2 
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 
  Sampel Sig    Kesimpulan 
 
ER95(1)  38  0,003   Tidak berdistribusi normal 
ER95(2)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER96(1)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER96(2)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER97(1)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER97(2)   38  0,004   Tidak berdistribusi normal 
ER98(1)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER98(2)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER99(1)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER99(2)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER00(1)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
ER00(2)  38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
CFO95(1) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
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CFO95(2) 38  0,006    Tidak berdistribusi normal 
CFO96(1) 38  0,001    Tidak berdistribusi normal 
CFO96(2) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
CFO97(1) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
CFO97(2) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
CFO98(1) 38  0,005    Tidak berdistribusi normal 
CFO98(2) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
CFO99(1) 38  0,002    Tidak berdistribusi normal 
CFO99(2) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
CFO00(1) 38  0,200*   Berdistribusi normal 
CFO00(2) 38  0,000   Tidak berdistribusi normal 
CFO01(1) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
CFO01(2) 38  0,000    Tidak berdistribusi normal 
 
Sumber: Data yang diolah 
 

Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai variance inflation 

factor (VIF) variabel-variabel independennya berkisar antara 1,047 sampai 

7,208 sedangkan tolerance value-nya berkisar antara 0,139 sampai 0,955. 

Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF di atas 10 atau tolerance value di 

bawah 0,10 (Hair dalam Atmini 2001). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen yang digunakan dalam regresi tidak terjadi 

hubungan linear atau tidak terjadi multikolinearitas. 

 Tabel IV.3 
Uji Multikolinearitas 

 
  Tolerance VIF  Kesimpulan 
 
ER95(1)  0,256  3,902  Tidak terjadi multikolinearitas 
ER95(2)  0,155  6,449   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER96(1)  0,248  4,029   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER96(2)  0,233  4,286   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER97(1)  0,209  4,776   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER97(2)   0,912  1,096  Tidak terjadi multikolinearitas 
ER98(1)  0,729  1,372   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER98(2)  0,635  1,576   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER99(1)  0,477  2,097   Tidak terjadi multikolinearitas 
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ER99(2)  0,591  1,692   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER00(1)  0,849  1,178   Tidak terjadi multikolinearitas 
ER00(2)  0,843  1,186   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO95(1) 0,514  1,946   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO95(2) 0,768  1,302   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO96(1) 0,492  2,034   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO96(2) 0,343  2,916   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO97(1) 0,341  2,933  Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO97(2) 0,955  1,047   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO98(1) 0,633  1,580   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO98(2) 0,699  1,431   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO99(1) 0,530  1,887   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO99(2) 0,139  7,208   Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO00(1) 0,889  1,125  Tidak terjadi multikolinearitas 
CFO00(2) 0,163  6,125  Tidak terjadi multikolinearitas 
 
Sumber: Data yang diolah 
 

Autokorelasi 

Pengujian adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai d (Durbin-

Watson). Hipotesisnya adalah: Ho: tidak terjadi autokorelasi. Maka jika 

d < dL   : menolak Ho 

d < 4 – dL   : menolak Ho 

dU < d < 4 – dU   : tidak menolak Ho. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan tampak bahwa nilai d berada pada        

dU < d < 4 – dU. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada semua 

regresi yang dilakukan tidak terjadi autokorelasi. Proses pengujian terhadap 

adanya autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.4. 

Tabel IV.4 
Uji Autokorelasi 

 
Var. Dependen  d du 4 - du  Kesimpulan 
 
CFO97(1)   1,922 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO97(2)  2,088 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO98(1)  1,794 1,792 2,208   Tidak terjadi autokorelasi 
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CFO98(2)  2,184 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO99(1)  2,204 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO99(2)  2,144 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO00(1)  2,206 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO00(2)  1,841 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO01(1)  2,171 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
CFO01(2)  2,020 1,792 2,208  Tidak terjadi autokorelasi 
  
Sumber: Data yang diolah 
 
Pengujian Hipotesis 

Seperti telah diuraikan dalam Bab III, pengujian 

terhadap hipotesis dilakukan  dengan melakukan analisis regresi 

terhadap model prediksi arus kas yang dipakai dalam penelitian 

ini. Analisis hasil penelitian diolah dengan menggunakan 

software SPSS versi 10 for windows. Dari hasil analisis yang 

dilakukan didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:  

CFO97 (1) = -5,06 – 0,13 CFO96 (1) – 0,30 CFO95 (1) + 3,51 EA96 (1) – 1,71 EA95 (1)  

CFO97 (2) = -0,6 + 2,65 CFO96 (2) + 1,33 CFO95 (2) –  3,27 EA96 (2) – 0,65 EA95 (2)  

CFO98 (1) = -64,1 – 0,16 CFO97 (1) – 0,58 CFO96 (1) + 6,14 EA97 (1) +1,86 EA96 (1)  

CFO98 (2) = -25 - 0,20 CFO97 (2) - 0,007 CFO96 (2) –  0,62 EA97 (2)  + 3,94 EA96 (2)  

CFO99 (1) = 25,1 + 0,008 CFO98 (1) + 1,55 CFO97 (1) – 0,02 EA98 (1) –1,21 EA97 (1)  

CFO99 (2) = 25,4 + 0,39 CFO98 (2) + 0,34 CFO97 (2) + 0,23 EA98 (2) – 1,25 EA97 (2)  

CFO00 (1) = 10,6 – 0,03 CFO99 (1) + 0,03 CFO98 (1) + 0,01 EA99 (1) – 0,01 EA98 (1)  

CFO00 (2) = 0,02 + 0,57 CFO99 (2) + 0,09 CFO98 (2) –  0,08 EA99 (2) + 0,08 EA98 (2)  

CFO01 (1) = 19,7 + 0,13 CFO00 (1) – 0,05 CFO99 (1) – 0,08 EA00 (1) + 0,16 EA99 (1)  

CFO01 (2) = 13 + 0,75 CFO00 (2) + 0,30 CFO99 (2) + 0,06 EA00 (2) – 0,12 EA99 (2)  
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Tabel IV.5 dan Tabel IV.6 berisikan atribut-atribut 

regresi yang penting dalam mengambil kesimpulan. 

Tabel IV.5 

Pengujian Terhadap Prediksi Arus Kas Periode Juni (1) 

Variabel  Variabel Sig F  P  Koefisien 
 Koefisien R2 

Dependen  Independen    Regresi
 Korelasi 
 
CFO97 (1) CFO95 (1) 0*  0,213  0,298  0,233 
 0,650 
  CFO96 (1) 0*  0,479  0,127  0,052 
 0,650 
  EA95 (1)  0*  0,052  1,709  0,509 
 0,650 
  EA96 (1)  0*  0*  3,512  0,727 
 0,650 
CFO98 (1) CFO96 (1) 0,211  0,739  0,583  0,034 
 0,158 
  CFO97 (1) 0,211  0,943  0,159  0,310 
 0,158 
  EA96 (1)  0,211  0,826  1,856  0,353 
 0,158 
  EA97 (1)  0,211  0,313  6,143  0,393 
 0,158 
CFO99 (1) CFO97 (1) 0,016**  0,003*  1,548  0,522 
 0,302 
  CFO98 (1) 0,016**  0,871  0,008  0,120 
 0,302 
  EA97 (1)  0,016**  0,268  1,205  0,295 
 0,302 
  EA98 (1)  0,016**  0,720  0,023  0,042 
 0,302 
CFO00 (1) CFO98 (1) 0,806  0,277  0,03  0,201 
 0,046 
  CFO99 (1) 0,806  0,799  0,029  0,008 
 0,046 
  EA98 (1)  0,806  0,708  0,014  0,043 
 0,046 
  EA99 (1)  0,806  0,870  0,013  0,068 
 0,046 
CFO01 (1) CFO99 (1) 0,613  0,854  0,046  0,089 
 0,078 
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  CFO00 (1) 0,613  0,725  0,134  0,030 
 0,078 
  EA99 (1)  0,613  0,338  0,156  0,213 
 0,078 
  EA00 (1)  0,613  0,357  0,082  0,171 
 0,078 
Sumber: Data yang diolah 
* Signifikan pada level 1 % **Signifikan pada level 5 % 

Tabel IV.6 

Pengujian Terhadap Prediksi Arus Kas Periode Desember (2) 

Variabel  Variabel Sig F P  Koefisien 
 Koefisien R2 

Dependen  Independen   Regresi 
 Korelasi 
 
CFO97 (2) CFO95 (2) 0* 0,017**  1,326  0,483 
 0,448 
  CFO96 (2) 0* 0,001*  2,646  0,433 
 0,448 
  EA95 (2)  0* 0,976  0,065  0,252 
 0,448 
  EA96 (2)  0* 0,026**  3,265  0,465 
 0,448 
CFO98 (2) CFO96 (2) 0* 0,994  0,008  0,368 
 0,451 
  CFO97 (2) 0* 0,369  0,202  0,162 
 0,451 
  EA96 (2)  0* 0,013**  3,944  0,588 
 0,451 
  EA97 (2)  0* 0,058  0,617  0,397 
 0,451 
CFO99 (2) CFO97 (2) 0* 0,028**  0,337  0,436 
 0,743 
  CFO98 (2) 0* 0,004*  0,386  0,634 
 0,743 
  EA97 (2)  0* 0*  1,247  0,697 
 0,743 
  EA98 (2)  0* 0,008*  0,226  0,682 
 0,743 
CFO00 (2) CFO98 (2) 0* 0,326  0,085  0,621 
 0,832 
  CFO99 (2) 0* 0*  0,565  0,899 
 0,832 
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  EA98 (2)  0* 0,116  0,083  0,706 
 0,832 
  EA99 (2)  0* 0,293  0,083  0,468 
 0,832 
CFO01 (2) CFO99 (2) 0* 0,019**  0,295  0,875 
 0,902 
  CFO00 (2) 0* 0*  0,753  0,937 
 0,902 
  EA99 (2)  0* 0,075  0,118  0,395 
 0,902 
  EA00 (2)  0* 0,065  0,061  0,415 
 0,902 
Sumber: Data yang diolah 
* Signifikan pada level 1 % **Signifikan pada level 5 % 
 

Dari tabel di atas (Tabel IV.5) dapat dilihat bahwa 

angka Sign F pada model prediksi terhadap arus kas periode Juni 

(1) hanya signifikan pada tahun 1997 dan 1999. Sedangkan untuk 

tahun 1998, 2000, dan 2001 angka Sign F terlihat tidak 

signifikan. Hal ini berarti tingkat linearitas model hanya bisa 

digunakan untuk memprediksi arus kas pada periode Juni 1997 

dan 1999. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 

didukung untuk tahun tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa 

persamaan regresi pada tahun 1997(1) dan 1999(1) dapat 

digunakan oleh variabel independen untuk menaksir variabel 

dependen.  

Pada pengujian kemampuan prediksi arus kas periode 

Juni 1998, 2000, dan 2001 didapatkan nilai Sign F yang tidak 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 

tidak dapat digunakan untuk menaksir variabel dependen. 
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Keadaan ini disebabkan karena terlalu fluktuatifnya nilai 

earnings dan arus kas rata-rata perusahaan sampel pada tahun 

tersebut. Nilai earnings dan arus kas yang sangat fluktuatif ini 

ditandai dengan perubahan drastis dari earnings dan arus kas 

perusahaan sampel pada periode tersebut. 

Nilai R2 pada persamaan regresi tahun 1997(1) dan 

1999(1) adalah 0,650 dan 0,302. Hal ini menunjukkan  bahwa 

perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah sebesar 65 % untuk tahun 1997 dan 30,2 % 

untuk tahun 1999, dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

Angka probabilitas (Sign t) pada tahun 1997 dan 1999 hanya 

signifikan untuk variabel independen earnings pada lag 1 (1997) 

dan arus kas pada lag 2 (1999).  Hal ini menunjukkan bahwa 

hanya variabel independen earnings lag 1 dan arus kas lag 2 yang 

secara individu berpengaruh terhadap perubahan arus kas pada 

tahun 1997(1) dan 1999(1). Sedangkan variabel independen lainnya 

tidak berpengaruh secara individual terhadap perubahan variabel 

dependen.  

Nilai koefisien korelasi untuk masing-masing variabel 

independen yang nilai t-nya signifikan menunjukkan angka di 

atas 50 %. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara 

variabel dependen dan independen. 
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Pengujian terhadap model regresi dalam memprediksi 

arus kas periode Desember (2) menunjukkan bahwa nilai Sign F 

adalah signifikan untuk semua periode pengujian (lihat tabel 

IV.6). Dengan demikian tingkat linearitas model sangat baik dan 

hipotesis yang diajukan dapat didukung untuk semua periode 

pengujian. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa persamaan 

tersebut dapat digunakan oleh variabel independen untuk 

memprediksi variabel dependen. 

Nilai R2 pada persamaan regresi untuk semua periode 

pengujian berkisar antara 0,448 sampai 0,902. Hal ini 

menunjukkan  bahwa perubahan variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen berkisar antara 44,8 % 

sampai 90,2 % tergantung periode pengujian, dan sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  

Sedangkan dari nilai probabilitas (Sign t) dapat dilihat 

bahwa untuk tahun 1997, variabel independen yang signifikan 

meliputi arus kas lag 1 (1996) dan lag 2 (1995) serta earnings lag 

1 (1996). Untuk tahun 1998 variabel independen yang signifikan 

hanya pada earnings pada lag 2 (1995). Untuk tahun 1999 nilai 

probabilitas (Sign t) pada semua variabel independen adalah 

signifikan baik pada lag 1 maupun lag 2. Nilai probabilitas (Sign 

t) untuk tahun 2000 menunjukkan bahwa variabel independen 

yang signifikan hanya terjadi pada arus kas lag 2 (1998). 
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Sedangkan untuk tahun 2001 terlihat bahwa variabel independen 

yang signifikan terjadi pada arus kas baik pada lag 1 (2000) 

maupun lag 2 (1999). Nilai probabilitas (Sign t) yang 

menunjukkan angka signifikan mengindikasikan bahwa variabel 

independen dalam model regresi berpengaruh secara individu 

terhadap perubahan variabel dependen. 

Nilai koefisien korelasi untuk masing-masing variabel 

independen yang nilai t-nya signifikan menunjukkan angka di 

atas 40 %. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara 

variabel dependen dan independen. 

Dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa 

penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang diajukan 

kecuali untuk periode Juni tahun 1998, 2000 dan 2001. Dengan 

demikian untuk sebagian besar periode pengujian earnings dan 

arus kas secara bersama-sama merupakan prediktor terhadap arus 

kas masa depan. 

BAB V 
H. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

 
Kesimpulan 

Penelitian ini berhasil menjawab masalah penelitian tentang hubungan 

earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. Dalam pengujian 

kemampuan prediktor earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa 

depan, menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama kedua prediktor tersebut 
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dapat digunakan dalam memprediksi arus kas masa depan, kecuali untuk periode 

Juni tahun 1998, 2000, dan 2001. Sedangkan hasil pengujian terhadap variabel 

independen dalam pengaruhnya secara individu terhadap variabel dependen 

didapatkan hasil yang tidak sama. Untuk tahun 1999 periode Desember 

menunjukkan bahwa secara individu semua variabel independen berpengaruh 

terhadap perubahan variabel dependen. Sedangkan untuk periode pengujian 

lainnya hanya beberapa variabel independen saja yang berpengaruh secara 

individu terhadap perubahan variabel dependen. 

Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa prediktor earnings tidak 

secara mutlak memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik daripada prediktor 

arus kas. Artinya pada tahun-tahun tertentu prediktor arus kas justru merupakan 

prediktor yang lebih baik dalam memprediksi arus kas masa depan dibanding 

prediktor earnings. Hasil ini sekaligus membantah penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa earnings merupakan prediktor yang lebih baik dalam 

memprediksi arus kas daripada prediktor arus kas itu sendiri. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan asumsi central limit theorem dalam 

pendekatan normalitas data, sehingga secara statistik kemungkinan variabel 

pengganggu tidak bernilai nol. Sedangkan untuk prasyarat asumsi klasik lainnya 

telah terpenuhi dalam pengolahan data statistik. Selain masalah di atas beberapa 

keterbatasan penelitian ini adalah: 
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1. jumlah sampel yang terbatas pada 38 perusahaan manufaktur 

memungkinkan terjadinya ketidakakuratan dalam melakukan estimasi 

terhadap populasi. 

2. populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan 

yaitu perusahaan manufaktur. Hal ini mengakibatkan hasil penelitian ini 

tidak bisa digeneralisasikan untuk semua jenis perusahaan. 

3. tidak dimasukkannya faktor deflator dan pengaruh krisis moneter dalam 

pengujian  hipotesis sehingga tidak mencerminkan kondisi kenaikan harga 

serta ketidakstabilan ekonomi. 

 
Implikasi Penelitian 

Dengan memperhatikan segala keterbatasan yang ada, hasil penelitian 

ini secara statistik telah membuktikan bahwa informasi earnings dan arus kas 

merupakan informasi akuntansi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembuatan keputusan oleh para analis keuangan, investor, dan manajer 

dalam menilai prospek dan kinerja perusahaan dalam suatu periode. Penelitian ini 

setidaknya dapat digunakan sebagai referensi yang relevan bagi topik penelitian 

yang sejenis. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan 

pengkajian yang lebih mendalam terhadap kemampuan prediksi arus kas dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain seperti faktor deflator, perubahan standar 

akuntansi serta pengaruh krisis moneter. Untuk lebih memperluas dan 

memperdalam analisis yang dilakukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mengambil periode waktu yang lebih panjang serta menggunakan laporan 

keuangan triwulanan sebagai dasar analisis data. Selain itu pengembangan model 
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prediksi juga dapat digunakan untuk menguji konsistensi kemampuan prediksi 

earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. 
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