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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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Piutang Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Masa Depan (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) 

 

Angga Permadi Karpriyana 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan arus kas operasi, laba bersih, 
komponen akrual dan rasio piutang dalam memprediksi arus kas operasi masa depan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftra di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini 
menemukan bahwa arus kas operasi masa lalu, laba bersih masa lalu, rasio piutang masa lalu 
dan beban depresiasi dan amortisasi masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Sementara perubahan piutang masa lalu, perubahan persediaan masa 
lalu, dan perubahan hutang masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI).  

Kata Kunci : Arus Kas Operasi, Laba Bersih, Arus Kas Operasi Masa Depan 

 
Latar Belakang 

Informasi dalam dunia usaha sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan, terutama 
bagi mereka yang telah menginvetasikan dananya untuk pemenuhan kebutuhan operasional di 
perusahaan. Dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi maupun pemberian kredit, 
investor dan kreditor melakukan analisis yang dapat memprediksi kondisi keuangan suatu 
perusahaan agar keputusan yang akan diambil tidak merugikan bagi mereka. Informasi yang 
diperlukan untuk memprediksi kondisi suatu perusahaan salah satunya didapat dari laporan 
keuangan. 

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 
perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, 
terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber 
ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi dari 
laporan laba rugi dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan datang. 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan menunjukan hasil yang 
bervariasi, maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Kemampuan Arus Kas Operasi, Laba Bersih, Komponen Akrual dan Rasio 
Piutang Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Masa Depan (Studi Pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini untuk melihat 
seberapa signifikan laba bersih, arus kas operasi, komponen akrual dan rasio piutang masa 
lalu mampu menggambarkan arus kas operasi masa depan yang berguna bagi para investor 
dan kreditor dalam membaca laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan dalam 
pengambilan keputusan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
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1. Apakah arus kas operasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

2. Apakah laba bersih memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

3. Apakah perubahan piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

4. Apakah perubahan persediaan memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus 
kas operasi masa depan ? 

5. Apakah perubahan hutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

6. Apakah beban depresiasi dan amortisasi memiliki kemampuan prediksi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan ? 

7. Apakah rasio piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka  
tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan arus kas operasi dalam memprediksi 
arus kas operasi masa depan. 

2. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan laba bersih dalam memprediksi arus 
kas operasi masa depan. 

3. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan perubahan piutang dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. 

4. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan perubahan persediaan dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. 

5. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan perubahan hutang dalam memprediksi 
arus kas operasi masa depan. 

6. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan beban depresiasi dan amortisasi dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. 

7. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan rasio piutang dalam memprediksi arus 
kas operasi masa depan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 

1. Secara Umum 
a. Bagi Manajemen 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan input dalam menentukan kebijakan perusahaan 
dan mengambil keputusan. 

b. Bagi Investor maupun Calon Investor 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor  
maupun calon investor sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam penanaman modal di perusahaan yang Go Public. 

2. Bagi Peneliti 
Sebagai langkah kongkrit untuk penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini 
didapat, serta dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh arus kas operasi, laba 
bersih, komponen-komponen akrual dan rasio piutang dalam memprediksi arus kas 
operasi di masa mendatang. 

3. Bagi Akademis 
Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi 
peneliti yang lebih lanjut, yang berhubungan dengan masalah yang ada. 
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Landasan Teori dan Kajian Empiris 
Laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi 
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 
sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.  

Laporan arus kas (statement of cash flows) melaporkan arus kas masuk dan arus kas 
keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Di dalam laporan arus kas 
tersedia informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas 
dari kegiatan operasi, mempertahankan dan meningkatkan kapasitas operasi, memenuhi 
kewajiban keuangan, dan membayar dividen. Sehingga laporan arus kas sering kali digunakan 
oleh para manajer dalam mengevaluasi kegiatan pendanaan di masa depan. 

Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan 
selama periode waktu tertentu. Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan ini untuk 
menentukan probabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan 
dalam melunasi pinjaman. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh 
para investor dan kreditor untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan waktu, 
dan ketidakpastian dari arus kas masa depan (Kieso, 2008: 140). 

Menurut Kartikahadi (2012: 48), dasar akrual berarti suatu transaksi atau kejadian yang 
dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya 
dan/ atau kewajiban suatu entitas dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya 
penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas. Dalam penyusunan laporan keuangan yang 
menggunakan dasar akrual adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan laporan arus kas menggunakan 
basis kas.  

Menurut Hery (2015: 161) rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan 
menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi 
keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, pengambil 
keputusan ekonomi dapat menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sehingga bisa 
dijadikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. 
Arus Kas Operasi Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan  

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa arus kas operasi memiliki 
kemampuan memprediksi jumlah arus kas operasi masa depan. Weriana (2013) dalam 
penelitiannya menunjukan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan lebih baik dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan dibandingkan dengan laba bersih. Dalam penelitian 
lainnya menyatakan bahwa kemampuan arus kas operasi lebih baik dibandingkan dengan laba 
bersih dalam memprediksi arus kas operasi masa depan (Alhafizh, 2014). Berdasarkan 
penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut: 
H1 : Arus kas operasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Laba Bersih Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas Operasi 
Masa Depan 

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. Dwiati (2009) menyatakan bahwa laba memiliki 
peran penting dalam memprediksi arus kas masa depan. Zulviana (2015) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan. 
Berdasarkan adanya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis: 
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H2 :  Laba bersih memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi masa 
depan. 

Perubahan Piutang Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa perubahan piutang memiliki 
kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Barth, 
Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan bahwa perubahan 
piutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat kondisi ekonomi yang stabil, 
secara parsial semua komponen akrual yaitu, piutang, persediaan, hutang dan beban 
depresiasi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang 
(Elingga dan Supatmi, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut:  
H3 : Perubahan piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Perubahan Persediaan Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa perubahan persediaan memiliki 
kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Barth, 
Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan bahwa perubahan 
persediaan secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat kondisi ekonomi yang stabil, 
secara parsial semua komponen akrual yaitu, piutang, persediaan, hutang dan beban 
depresiasi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang 
(Elingga dan Supatmi, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut:  
H4 :  Perubahan persediaan memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Perubahan Hutang Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa perubahan hutang memiliki 
kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Barth, 
Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan bahwa perubahan 
hutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat kondisi ekonomi yang stabil, 
secara parsial semua komponen yaitu, piutang, persediaan, hutang dan beban depresiasi 
masing-masing berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang (Elingga dan 
Supatmi, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H5 :  Perubahan hutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Beban Depresiasi dan Amortisasi Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap 
Arus Kas Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa beban depresiasi dan amortisasi 
memiliki kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan 
oleh Barth, Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan 
bahwa beban depresiasi dan amortisasi secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam 
memprediksi arus kas masa depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat 
krisis hanya komponen beban depresiasi yang berpengaruh terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang, sedangkan pada saat kondisi ekonomi yang stabil, secara parsial semua 
komponen yaitu, piutang, persediaan, hutang, dan beban depresiasi masing-masing 
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berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang (Elingga dan Supatmi, 2008). 
Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H6 :  Beban depresiasi dan amortisasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus 

kas operasi masa depan. 
Rasio Piutang Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas Operasi 
Masa Depan 

Rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali 
dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau berapa lama 
rata-rata penagihan piutang usaha. Rasio ini dapat mengambarkan seberapa cepat piutang 
usaha berhasil ditagih menjadi kas yang akan diperoleh di masa depan. Dengan mengetahui 
waktu pelunasan piutang maka perusahaan dapat mengetahui jumlah arus kas masuk aktivitas 
operasi perusahaan di masa depan. Penelitian yang dilakukan Wanti (2012) menyatakan 
bahwa rasio piutang secara parsial berpengaruh positif  terhadap arus kas masa depan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H7 :  Rasio piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi masa 

depan 
Gambar 2.1 
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Metode Penelitian 
Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 

suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan 
analisis data kuantitatif serta mengunakan metode penguji statistik (Sugiyono, 2009: 7). 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat diberi nilai. Variabel dalam 
penelitian diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan independen. Variabel-variabel 
tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini: 

1. Variabel dependen (variabel terikat), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
independen. Variabel dependen dalam penelitian ini dinyatakan dalam notasi Y yaitu arus 
kas operasi masa depan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan 
indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan kas 
yang cukup untuk mengolah kegiatan operasi perusahaan, melunasi hutang, membayar 
dividen kepada investor dan menilai apakah perusahaan dapat melakukan investasi baru 
tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Dalam Dechow et al. (1998). 

2. Variabel independen (variabel bebas), yaitu variabel yang menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel lain yang terikat. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini dinyatakan dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 yaitu arus kas operasi 
perusahaan, laba bersih sebelum pos-pos luar biasa, perubahan piutang usaha, perubahan 
persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi, dan rasio piutang tahun 
berjalan. 

Tahapan dalam penelitian ini dimulai dari menentukan sampel dari populasi dengan 
menggunakan metode dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahapan untuk menghitung dan 
mengelolah data tersebut. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis linier berganda. Dimana dalam analisis regresi berganda yang diolah harus bebas dari 
uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan supaya variabel independenya 
dinyatakan valid dimana terdiri dari uji asumsi normalitas, autokorelasi, multikolininearitas 
dan heterokedastitas. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 - 2014. Jumlah perusahaan 
manufaktur sebanyak 99 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 
representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis  regresi linear 
berganda dan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Regresi linear 
berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen 
terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2009), rumus persamaan regresi linear 
berganda adalah sebagai berikut: 

Y= α0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 +  ε 
Dengan memasukan variabel-variabel hipotesis ke dalam rumus persamaan linear 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
CFO t+1 = α + b1 CFOit + b2 EARNINGit  + b3∆AR + b4∆INVit + b5∆APit + b6∆DEPRit + 

b7ARTOit +  ε 
 
Hasil Penelitian 
Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 99 
perusahaan manufaktur. Dari data tersebut, hanya 59 perusahaan yang memenuhi kriteria 
sampel penelitian yang telah ditetapkan. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan 
metode purposive sampling, sebagai berikut: 
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 Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan 

Jumlah populasi perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI 99 

Jumlah perusahaan manufaktur yang keluar dan menerbitkan 
laporan keuangan yang tidak lengkap dari tahun 2012-2014 dari 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 

(17) 

Jumlah perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian atau 
laba bersih yang negatif selama tahun 2012-2014 (23) 

Jumlah Perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian 59 
Sumber : Data Olahan 
 
Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menginterpretasikan hasil analisis regresi, perlu adanya uji model regresi 
terhadap asumsi klasik agar variabel independen sebagai estimator atas variabel dependen 
tidak bias. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  
Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik: 

Tabel 2. Hasil Uji Statistik 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 59 

Normal Parametersa,b Mean 0E-7 
Std. Deviation ,62080092 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,090 
Positive ,051 
Negative -,090 

Kolmogorov-Smirnov Z ,693 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,723 

Sumber : Data Olahan SPSS 20 
Berdasarkan hasil dari perhitungan uji statistik  diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig 

(2-tailed) jauh diatas 0,05, yang berarti data yang diteliti memenuhi kriteria asumsi 
normalitas. Data yang memenuhi kriteria berarti berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan 
dengan uji hipotesis penelitian. 

2. Uji Multikolonieritas 
Hasil uji multikolonieritas terhadap model regresi, dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Toleranc
e 

VIF 

1 

(Constant) -9,519 30,466  -,312 ,756   
LnARUS KAS 
OPERASI ,343 ,094 ,336 3,655 ,001 ,216 4,629 

LnLABA BERSIH ,261 ,072 ,252 3,625 ,001 ,376 2,660 
LnPERUBAHAN 
PIUTANG -,026 ,180 -,011 -,146 ,884 ,314 3,180 

LnPERUBAHAN 
PERSEDIAAN ,121 ,160 ,036 ,757 ,453 ,800 1,250 

LnPERUBAHAN 
HUTANG ,162 1,006 ,009 ,161 ,873 ,533 1,876 

LnBEBAN 
DEPRESIASI DAN 
AMORTISASI 

,454 ,097 ,410 4,663 ,000 ,236 4,238 

LnRASIO PIUTANG ,484 ,192 ,112 2,515 ,015 ,925 1,081 
Sumber: Data Olahan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai Tolerance variabel bebas  0,1 
dan nilai VIF variabel bebas ≤ 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolonieritas antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi , dapat dilihat gambar berikut: 

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data Olahan SPSS 20 
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Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pola titik-titik pada scatterplots menyebar 
dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukan 
bahwa model penelitian telah bebas dari heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 
Hasil uji autokorelasi terhadap model regresi , dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,952a ,907 ,894 ,66204 2,380 
Sumber : Data Olahan SPSS 20 

Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW = 2,380, nilai ini akan peneliti 
bandingkan dengan tabel signifikansi 0,05 (5%). Variabel independen 7 dan jumlah sampel 
59, maka diperoleh k = 7 dan n = 59. Berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dL = 
1,3272 dan dU = 1,8523. Oleh karene nilai DW 2,380 berada diatas nilai du = 1,8523, maka 
dapat disimpulkan model penelitian tidak terjadi autokorelasi antar residual. 
 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu 
variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 20 
untuk mengolah data dan memberikan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -9,519 30,466  -,312 ,756 
LnARUS KAS 
OPERASI ,343 ,094 ,336 3,655 ,001 

LnLABA BERSIH ,261 ,072 ,252 3,625 ,001 
LnPERUBAHAN 
PIUTANG -,026 ,180 -,011 -,146 ,884 

LnPERUBAHAN 
PERSEDIAAN ,121 ,160 ,036 ,757 ,453 

LnPERUBAHAN 
HUTANG ,162 1,006 ,009 ,161 ,873 

LnBEBAN 
DEPRESIASI DAN 
AMORTISASI 

,454 ,097 ,410 4,663 ,000 

LnRASIO PIUTANG ,484 ,192 ,112 2,515 ,015 
Sumber : Data Olahan SPSS 20 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode regresi linear berganda, maka dapat 
disusun persamaan sebagai berikut: 
CFO t+1 Y = -9,519 + 0,343 LnCFO it + 0,261 LnEarning it – 0,026 Ln∆AR it + 0,121 

Ln∆INV it + 0,162 Ln∆AP it + 0,454 LnDEPR it + 0,484 LnARTO it + ε 
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Hasil dan Pembahasan Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien regresi secara 

serentak  (uji statistik F), uji statistik t, dan uji koefisien determinasi (R2). 
1. Uji Koefisien Regresi Secara Serentak  (Uji Statistik F) 

Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel 6. Hasil Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 218,201 7 31,172 71,121 ,000b 
Residual 22,353 51 ,438   
Total 240,554 58    

Sumber : Data Olahan SPSS 20 
Hasil uji F secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

dilihat pada tabel 4.7. Berdasarkan uji F, dapat diketahui bahwa nilai signifikan adalah 
sebesar 0,000. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa secara keseluruhan variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan jauh 
lebih kecil dari 0,05. 

2. Uji Statistik t 
Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 7. Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) -9,519 30,466  -,312 ,756 
LnARUS KAS 
OPERASI ,343 ,094 ,336 3,655 ,001 

LnLABA BERSIH ,261 ,072 ,252 3,625 ,001 
LnPERUBAHAN 
PIUTANG -,026 ,180 -,011 -,146 ,884 

LnPERUBAHAN 
PERSEDIAAN ,121 ,160 ,036 ,757 ,453 

LnPERUBAHAN 
HUTANG ,162 1,006 ,009 ,161 ,873 

LnBEBAN 
DEPRESIASI DAN 
AMORTISASI 

,454 ,097 ,410 4,663 ,000 

LnRASIO PIUTANG ,484 ,192 ,112 2,515 ,015 
Sumber : Data Olahan SPSS versi 20 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, dapat diambil keputusan sebagai berikut: 
H1 : Arus kas operasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Untuk mengetahui apakah hipotesis pertama diterima atau tidak, dapat dilihat dari 

probabilitas signifikansi dari logaritma arus kas operasi masa lalu. Probabilitas signifikansi 
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dari logaritma arus kas masa lalu sebesar 0,001 lebih kecil 0,05, maka secara persial arus kas 
masa lalu berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan. Hal ini berarti H0 
ditolak dan H1 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Weriana 
(2013) dan Alhafizh (2014) yang menyatakan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan 
dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 
H2 : Laba bersih memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Berdasarkan probabilitas signifikansi dari logaritma laba bersih masa lalu sebesar 

0,001, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih secara persial berpengaruh signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi logaritma laba bersih 
sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil ini sesuai 
dengan penelitian Dwiati (2009) dan Zulviana (2015) menyatakan bahwa laba bersih 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan. 
H3 : Perubahan piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Terlihat dari tabel 4.8 probabilitas signifikansi dari logaritma perubahan piutang masa 

lalu sebesar 0,884, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan piutang secara persial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi 
logaritma perubahan piutang sebesar 0,884 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima 
dan H3 ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Barth, Cram dan 
Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang membuktikan bahwa perubahan 
piutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Hal dikarenakan besarnya  piutang  yang  ada  pada  periode berjalan tidak secara 
langsung memberikan andil  yang besar pada perolehan arus kas operasi masa depan. Hal ini  
disebabkan  karena  piutang  yang  dimiliki  perusahaan pada satu periode merupakan piutang 
yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga perubahan piutang tidak 
berpengaruh terhadap arus kas operasi 1 (satu) tahun kedepan. Dan adanya metode 
perhitungan penyisihan penurunan nilai piutang yang berbeda di setiap perusahaan yang 
menyebabkan jumlah penyisihan penurunan nilai piutang ditiap perusahaan juga berbeda. 
H4 : Perubahan persediaan memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Dalam tabel 4.8 terlihat bahwa probabilitas signifikansi dari logaritma perubahan 

persediaan masa lalu sebesar 0,453, maka dapat disimpulkan kalau perubahan persediaan 
secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena 
probabilitas signifikansi logaritma perubahan persediaan sebesar 0,453 lebih besar dari 0,05. 
Hal ini berarti H0 diterima dan H4 ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 
dari Barth, Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang membuktikan 
bahwa perubahan persediaan secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam 
memprediksi arus kas masa depan. Hal ini dikarenakan semakin besar perubahan persediaan 
tidak selalu menaikkan arus kas operasi. Demikian pula sebaliknya semakin kecil perubahan 
persediaan tidak selalu menurunkan arus kas operasi. Kondisi ini dimungkinkan terjadi ketika 
perubahan persediaan yang meningkat tidak diiringi oleh peningkatan penjualan.  
H5 : Perubahan hutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Berdasarkan probabilitas signifikansi dari logaritma perubahan hutang masa lalu 

sebesar 0,873, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan hutang secara persial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi 
logaritma perubahan persediaan sebesar 0,873 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 
diterima dan H5 ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Barth, Cram 
dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang membuktikan bahwa perubahan 
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hutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Hal ini  disebabkan  karena  hutang  yang  dimiliki  perusahaan pada satu periode 
merupakan hutang yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga 
perubahan hutang tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi 1 (satu) tahun kedepan. 
H6 : Beban depresiasi dan amortisasi memiliki kemampuan prediksi signifikan 

terhadap arus kas operasi masa depan. 
Terlihat dari tabel 4.8 probabilitas signifikansi dari logaritma beban depresiasi dan 

amortisasi masa lalu sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa secara persial beban 
depresiasi dan amortisasi  berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan 
karena probabilitas signifikansi logaritma beban depresiasi dan amortisasi sebesar 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H6 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian dari Barth, Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang 
membuktikan bahwa beban depresiasi dan amortisasi secara signifikan meningkatkan laba 
disagregat dalam memprediksi arus kas masa depan.  
H7 : Rasio piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Dalam tabel 4.8 terlihat bahwa probabilitas signifikansi dari logaritma rasio piutang 

masa lalu sebesar 0,015, maka dapat disimpulkan kalau rasio piutang secara persial 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi 
logaritma rasio piutang sebesar 0,015 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H7 
diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wanti (2012) menyatakan bahwa rasio 
piutang secara parsial berpengaruh positif  terhadap arus kas masa depan. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 8. Hasil Uji R2 

Model Summaryb 

Mod
el 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,952a ,907 ,894 ,66204 2,380 

   Sumber : Data Olahan SPSS 20 
Berdasarkan tabel 8 dari uji R2 dapat dilihat nilai R square sebesar 0,907. Nilai tersebut 

menunjukan bahwa korelasi antara variabel dependen yaitu arus kas operasi masa depan dan 
varibel independen yaitu arus kas operasi, laba bersih, perubahan piutang, perubahan 
persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi serta rasio piutang masa lalu 
adalah cukup baik karena mendekati angka 1.  

 
Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk melihat besarnya kemampuan arus 
kas operasi, laba bersih, komponen akrual (perubahan piutang, perubahan persediaan, 
perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi) dan rasio piutang dalam memprediksi 
arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2012–2014. Dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Arus kas operasi masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap arus 
kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
arus kas operasi masa lalu sebesar 0,001  0,05. 
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2. Laba bersih masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
laba bersih masa lalu sebesar 0,001  0,05. 

3. Perubahan piutang masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap 
arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
perubahan piutang masa lalu sebesar 0,884  0,05. 

4. Perubahan Persediaan masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi 
logaritma perubahan persediaan sebesar  0,453  0,05. 

5. Perubahan hutang masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap 
arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
perubahan hutang sebesar 0,873  0,05. 

6. Beban depresiasi dan amortisasi masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi 
logaritma beban depresiasi dan amortisasi sebesar 0,000  0,05. 

7. Rasio piutang masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi rasio 
piutang sebesar 0,015  0,05. 
 

Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tidak semua sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dimasukan dalam di penelitian ini hanya sektor manufaktur yang menjadi perusahaan 
pengamatan.  

2. Adanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) namun tidak 
mencantumkan laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian. 

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya terbatas tiga tahun, sehingga kurang 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam memprediksi arus kas 
operasi masa depan. 

4. Variabel penelitian ini hanya terdapat 7 (tujuh) variabel independen, sehingga kurang 
mewakili faktor–faktor yang memiliki kemampuan dalam memprediksi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan. 

 
Implikasi dan Rekomendasi 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat 
peneliti berikan antara lain: 

1. Dalam penelitian selanjutnya lebih dianjurkan untuk menambah periode penelitian 
sehingga dapat memberikan trend penelitian yang lebih banyak. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya lebih dianjurkan untuk 
menggunakan sektor selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 

3. Variabel dalam penelitian selanjutnya akan lebih baik menambahkan variabel lain 
seperti deviden cash ataupun arus kas bebas sehingga lebih mewakili dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan 


