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ABSTRACT 

This study aims to determine the ability of gross profit, operating income, net 

income and operating cash flows in predicting future cash flows in the company 

of Food and Beverage in 2010-2013. The analysis technique used is a regression 

analysis, hypothesis testing (F Test, R-square, t-test). R-square value is used to 

determine the best model. This study shows that the gross profit, operating 

income, net income and operating cash flows have an impact on future cash flows. 

Of the three models of income variables, a regression model using net income 

variables showed the best R-square compared with the operating profit and gross 

profit. This is due to the net income has not allowed to extra ordinary items since 

published of PSAK No. 1 (2009) which can be increase or decrease the net 

income figure. 

Keywords: gross profit, operating income, comprehensive income, cash flow 

from operating 

PENDAHULUAN 

 

Laporan keuangan merupakan 

suatu informasi keuangan yang dapat 

menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan. Informasi 

akuntansi dikatakan berguna apabila 

informasi tersebut dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan bagi 

para pengguna laporan keuangan. 

Laporan keuangan perusahaan yang 

dipublikasikan adalah salah satu 

yang penting bagi investor untuk 

dapat melihat hasil kinerja 

manajemen dan juga dapat 

memprediksi atau mengestimasi 

kinerja perusahaan pada masa yang 

akan datang guna pengambilan 

keputusan. 

Analisis dilakukan untuk 

mengetahui kinerja, keadaan usaha, 

dan sebagai alat ukur suatu 

perusahaan di masa yang akan 

datang serta mengetahui keuntungan 

dan resiko yang di dapat bagi 

investor maupun kreditor. Narsa 

(2008) menyatakan bahwa indikator 

kinerja perusahaan yang mendapat 

perhatian utama dari investor dan 

kreditor adalah laba dan aliran kas. 

Menurut Wanti (2012) Laba dapat 

digunakan sebagai alat untuk 

mengukur kinerja perusahaan serta 

memberikan informasi yang 

berkaitan dengan kewajiban 

manajemen atas tanggung jawabnya 

dalam pengelolaan sumber daya yang 

telah dipercayakan kepadanya, 
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informasi tentang kinerja perusahaan, 

terutama tentang profitabilitas 

dibutuhkan untuk membuat 

keputusan tentang sumber ekonomi 

yang akan dikelola perusahaan di 

masa depan. Begitu juga dengan arus 

kas, PSAK no. 2 (2012 : paragraf 3) 

menjelaskan informasi arus kas 

berguna untuk menilai kemampuan 

entitas dalam menghasilkan kas dan 

setara kas dan memungkinkan 

pengguna mengembangkan model 

untuk menilai dan membandingkan 

nilai kini arus kas masa depan dari 

berbagai entitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa laporan laba 

rugi komprensif dan arus kas 

mempunyai kandungan informasi 

dan bermanfaat bagi investor. 

Laba rugi suatu perusahaan 

terdapat pada laporan keuangan 

yakni Laporan Laba Rugi 

Komprehensif yang memuat 

komponen laba rugi dan pendapatan 

komprehensif lain. Laporan Laba 

Rugi Komprehensif merupakan 

laporan keuangan yang sering sekali 

dijadikan ukuran kinerja perusahaan 

oleh para investor karena laba 

menggambarkan pendapatan atau 

keuntungan perusahaan pada suatu 

periode. Pada laporan laba laba rugi 

komprehensif terdapat tiga angka 

laba yakni angka laba kotor, laba 

operasi, dan total laba rugi 

komprehensif atau laba bersih. 

Laba kotor (gross profit) 

merupakan laba perusahaan yang di 

dapat dari selisih antara penjualan 

dan harga pokok penjualan. laba 

kotor mengindikasikan seberapa jauh 

perusahaan mampu menutup biaya 

produknya, indikator ini tidak 

relevan khususnya untuk perusahaan 

jasa dan teknologi karena biaya 

produksi hanyalah bagian kecil dari 

total biaya (Wield et.al, 2005:25).  

Laba operasi (earnings from 

operations) merupakan laba kotor 

dikurangi dengan biaya operasi, 

biaya penjualan, biaya umum dan 

administrasi dan tidak mencakup 

bunga dan pajak. Laba bersih atau 

total laba rugi komprehensif 

merupakan  selisih dari laba operasi 

dan beban bunga dan pajak ditambah 

dengan pendapatan komprehensif 

lainnya . Pada penilitian yang 

dilakukan Wanti (2012) menyatakan 

bahwa laba bersih dapat 

memprediksi arus kas masa depan. 

Pada penelitian Narsa (2008) 

menyatakan para peneliti tidak 

menggunakan pertimbangan bahwa 

angka laba akuntansi sebenarnya 

memiliki gradasi kandungan 

intervensi manajemen. Kalaupun 

pertimbangan itu ada hanya berhenti 

pada tingkat laba operasi, tidak 

sampai ke tingkat laba kotor. 

Febrianto dan Widiastuty (2005) 

menggunaka laba kotor, laba operasi 

dan laba bersih yang dilihat dari 

kekuatan reaksi pasar dengan proxy 

cummulative abnormal return, dan 

menemukan bahwa laba kotor di 

reaksi paling kuat. 

Terkait dengan informasi laba 

yang memiliki efek terhadap 

penggunanya, penelitian yang 

menghubungkan informasi angka 

laba dengan harga saham, umumnya 

menggunakan laba operasi dan laba 

bersih Shinta dan Kusuma (2004). 

Alasan yang mereka gunakan adalah 

bahwa angka laba operasi “ lebih 

mampu menggambarkan operasi 

perusahaan dibandingkan dengan 

laba bersih. Beberapa peneliti yang 

menggunakan angka laba kotor 

menyatakan bahwa angka laba kotor 
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dapat menjelaskan perilaku aliran kas 

lebih baik daripada angka laba 

operasi. Laba kotor juga lebih baik 

dalam menguji reaksi pasar dengan 

alasan laba kotor lebih terkendali 

oleh manajer dan memiliki hubungan 

yang lebih erat dengan penciptaan 

pendapatan , laba bersih dinilai 

mengandung diskresi manajemen 

yang tinggi karena adanya pos-pos 

luar biasa yang dapat menaikan dan 

menurunkan laba (Narsa, 2008; 

Febrianto dan Widiastuti, 2005). 

Sejak diterbitkannya PSAK No.1 

(2009) tidak diperbolehkan adanya 

pos-pos luar biasa karena pos-pos 

tersebut membuat angka laba bersih 

menjadi tidak real artinya pos-pos 

luar biasa dapat dimainkan oleh 

manajer seperti menaik turunkan 

laba. Selain informasi laba kotor, 

laba operasi, dan laba bersih yang 

dapat memprediksi arus kas masa 

depan, arus kas operasi juga dapat 

digunakan untuk memprediksi arus 

kas masa depan. Arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator utama untuk 

menentukan apakah operasi 

perusahaan dapat menghasilkan arus 

kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan 

operasi entitas, membayar deviden 

dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar. Informasi mengenai unsur 

tertentu arus kas historis bersama 

dengan informasi lain, berguna 

dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan menurut PSAK no.2 

(2012 : paragraf 12). Penelitian yang 

dilakukan oleh Wanti (2012) 

menunjukkan bahwa arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi 

berpengaruh signifikan terhadap arus 

kas masa depan, hal tersebut 

disebabkan karena arus kas yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi 

cukup untuk memelihara operasi 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian, Pada sampel 

yang lebih terfokus pada sektor food 

and beverage dan tahun penelitian 

yang berbeda, apakah akan 

didapatkan hasil yang sama sehingga 

penelitian ini dilakukan kembali 

untuk menguji kemampuan laba dan 

arus kas pada perusahaan tersebut. 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Teori Sinyal 

Pada penelitian ini menggunakan 

teori signaling untuk memperkuat 

argumen dalam penelitian.Teori ini 

menyatakan bahwa laporan keuangan 

yang baik yang dikeluarkan dan 

dipublikasikan oleh perusahaan dapat 

dijadikan tanda bahwa perusahaan 

telah beroperasi secara baik. Menurut 

Zainudin dan Hartano (1999) dalam 

Sunardi (2010) informasi yang 

diberikan perusahaan melalui laporan 

keuangan dapat dijadikan sinyal bagi 

investor untuk pengambilan 

keputusan dalam berinvestasi. 

Sinyal yang diberikan berupa 

laporan keuangan, komponen 

keuangan yang biasa dipakai investor 

maupun kreditor untuk mengambil 

keputusan dalam berinvestasi 

maupun memberikan pinjaman ialah 

laporan laba rugi komprehensif dan 

arus kas. Peneliti melakukan analisis 

terkait dengan sinyal yang diberikan 

perusahaan untuk dapat mengetahui 

angka laba yang seperti apa yang 

baik untuk digunakan para laporan 

keuangan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan di masa depan serta 
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melihat kemampuan arus kas operasi 

untuk melihat arus kas masa depan. 

Prediksi atau peramalan 

Peramalan (forecasting) menurut 

Heizer dan Render (2009:162) dalam 

bukunya yang berjudul manajemen 

operasi adalah seni dan ilmu untuk 

menjelaskan suatu perkiraan kejadian 

di masa depan. Peramalan dapat 

dilakukan dengan melibatkan 

pengambilan data historis dan 

memproyeksikan ke masa depan 

dengan suatu bentuk model 

matematis dan juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan kombinasi 

model matematis yang disesuaiakan 

dengan pertimbangan dan 

perencanaan  yang baik dari seorang 

manajer. Perencanaan yang dapat 

dikatakan efektif baik untuk jangka 

panjang maupun jangka pendek 

bergantung pada peramalan yang 

diminta perusahaan tersebut. 

Terdapat peramalan berdasarkan 

horizon waktu pada masa depan 

menurut Heizer dan Render 

(2009:163) adalah sebagai berikut: 

1. Peramalan jangka pendek  

Peramalan ini dapat dilakukan 

dalam jangka waktu hingga 1 (satu) 

tahun tetapi pada umumnya kurang 

dari 3 (tiga) bulan. Peramalan ini 

bermanfaat untuk merencanakan 

pembelian, penjadwalan kerja, 

jumlah tenaga kerja, penugasan 

kerja, dan tingkat produksi 

2. Peramalan jangka menengah 

Peramalan ini dapat dilakukan 

dalam hitungan bulan hingga 3 (tiga) 

tahun. Peramalan ini bermanfaat 

untuk merencanakan penjualan, 

perencanaan dan anggaran produksi, 

anggaran kas, serta menganalisis 

bermacam-macam rencana operasi. 

 

 

3. Permalan jangka panjang 

Peramalan ini pada umumnya 

untuk merencanakan masa 3 (tiga) 

tahun atau lebih. Peramalan ini 

bermanfaat untuk merencanakan 

produk baru, pembelanjaan modal, 

lokasi, penelitian dan 

pengembangan. 

Jenis-jenis Peramalan 
 Dalam organisasi pada umumnya 

menggunakan jenis-jenis peramalan 

yang utama dalam memprediksi 

operasi masa depan. Jenis-jenis 

peramlan menurut Heizer dan 

Reinder (2009:164) adalah sebagai 

berikut: 

1. Peramalan ekonomi 

Peramalan ini menjelaskan alur 

bisnis dengan peramalan tingkat 

inflasi, ketersediaan uang, dana yang 

dibutuhkan untuk membanguni 

properti, dan indikator perencanaan 

lainnya. 

2. Peramalan teknologi 

Peramalan ini memperhatikan 

tingkat kemajuan teknologi untuk 

dapat menghasilkan suatu produk 

yang dapat menarik konsumen yang. 

peramalan ini dapat membutuhkan 

pabrik dan peralatan yang baru. 

3. Peramalan permintaan 

Peramalan ini memperkirakan 

permintaan untuk produk atau 

layanan suatu perusahaan. Peramalan 

ini dapat disebut juga permalan 

penjualan untuk mengendalika 

produksi, kapasitas, sistem 

penjadwalan dan menjadi masukan 

bagi perencanaan keuangan, 

pemasaran, dan sumer daya manusia. 

Dapat disimpulkan bahwa 

peramalan atau prediksi dapat 

dijadikan alat bagi perusahaan, 

investor maupun kreditor untuk 

memperkirakan kejadian yang akan 

terjadi. Sehingga kejadian atau resiko 
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dalam berinvestasi maupun 

pemberian pinjaman dapat diatasi 

sebelumnya. 

Laporan keuangan 

Laporan keuangan ialah suatu 

informasi keuangan yang dibuat 

untuk mengetahui kondisi keuangan 

suatu peruahaan, mengenai 

perubahan aktiva dan kewajiban, 

yang informasinya ditujukan oleh 

pihak-pihak internal maupun 

eksternal. Tujuan laporan keuangan 

menurut  PSAK no 1 (2012 : 

paragraph 05) adalah memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja, dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam 

rangka membuat membuat 

keputusan-keputusan ekonomi  serta 

menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka. 

Laba Rugi Komprehensif 

Laba Rugi Komprehensif menurut 

Ankarath (2012:22) menyajikan 

perubahan ekuitas selama suatu 

periode yang disebabkan oleh 

transaksi peristiwa lainnya, salain 

dari perubahan yang disebabkan oleh 

transaksi dengan pemilik di dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik. Laba 

Rugi komprehensif menurut Pada 

PSAK no 1 ( 2012 : paragraf 81) 

mengatur penyajian jumlah pos-pos 

untuk periode tertentu, yaitu :  

(a) Pendapatan; 

(b) Biaya keuangan; 

(c) Bagian laba rugi dari entitas 

asosiasi dan ventura bersama 

yang dicatat dengan metode 

ekuitas; 

(d) Beban pajak; 

(e) Suatu jumlah tunggal yang 

mencakup total dari: 

(i) Laba rugi setelah pajak dari 

operasi yang dihentikan; 

(ii) Keuntungan atau kerugian 

setelah pajak yang diakui 

pengukuran nilai wajar 

dikurangi biaya untuk menjual 

atau dari pelepasan aset atau 

kelompok lepasan dalam rangka 

operasi yang dihentikan; 

(f) Laba rugi; 

(g) Setiap komponen dari 

pendapatan komprehensif lain 

yang diklasifikasikan sesuai 

dengan sifat (selain jumlah 

dalam huruf (h)); 

(h) Bagian pendapatan 

komprehensif lain dari entitas 

asosiasi dan ventura bersama 

dan dicatat dengan 

menggunakan metode ekuitas; 

dan; 

(i) Total laba rugi komprehensif. 

Laba Kotor 
Menurut Narsa (2008) secara 

semantik dan sintatik laba kotor 

adalah selisih dari pendapatan 

perusahaan dikurangi dengan beban 

pokok penjualan. Dalam penelitian 

Narsa (2008) menyatakan laba kotor 

sebenarnya lebih terkendali oleh 

manajer dan memiliki hubungan 

yang lebih erat dengan penciptaan 

laba dibandingkan dengan laba 

operasi, bisa dilihat pada perhitungan 

harga pokok penjualan juga relatif 

bebas pada pilihan metode akuntansi. 

Jika pun ada, itupun hanya pilihan 

antara metode persediaan FIFO dan 

LIFO yang didalam penelitian 

dibuktikan tidak mempengaruhi 

keputusan investor (Dopuch dan 

Pincus, 1988) dalam Narsa (2008). 

Begitu juga dengan masalah 

pembebanan biaya overhead pabrik 

sebenarnya tidak terlalu mengubah 
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nilai akhir beban pokok penjualan. 

Narsa (2008) menyatakan memang 

harga pokok penjualan tidak bisa 

bebas sepenuhnya dari diskresi 

manajemen, tetapi jenis laba lainnya 

jauh lebih parah. 

H1 : Angka laba kotor memiliki 

kemampuan dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

Laba Operasi 

Menurut Wild,et.al (2005:417) Laba 

operasi merupakan suatu pengukuran 

laba perusahaan yang berasal dari 

aktivitas operasi yang masih 

berlangsung.Terdapat tiga aspek 

penting dalam laba operasi, yaitu: 

1. Laba operasi ialah laba yang 

berasal dari aktivitas operasi, yang 

tidak terkait dengan operasi usaha 

bukan merupakan laba operasi; 

2. Laba operasi terpusat pada laba 

perusahaan secara keseluruhan dan 

bukan hanya untuk pemegang 

ekuitas, pendapatan dan beban 

keuangan (terutama beban bunga) 

tidak dimasukkan saat mengukur 

laba operasi; 

3. Laba operasi hanya terkait dari 

aktivitas usaha yang masih berlanjut. 

Banyak peneliti beranggapan 

bahwa laba operasi dapat 

menggambarkan operasi perusahaan 

dan memiliki hubungan langsung 

dengan proses penciptaan laba, maka 

ia harus bisa memastikan bahwa 

setiap item biaya memang bertujuan 

untuk menciptakan pendapatan. 

Misalnya biaya iklan walaupun 

ditujukan untuk mendorong 

terjadinya penjualan, hubungan biaya 

ini dengan penjualan masih bisa 

dipertanyakan ( Febrianto dan 

Widiastuti:2005).  

H2 : Angka laba operasi memiliki 

kemampuan dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

Laba Bersih 

Laba bersih pada penelitian ini 

merupakan Total Laba Rugi 

Komprehensif menurut PSAK No.1 

(2012 : paragraf 7) yaitu perubahan 

ekuitas selama satu periode yang 

dihasilkan dari transaksi dan 

peristiwa lainnya, selain perubahan 

yang dihasilkan dari transaksi dengan 

pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik. Menurut Narsa (2008) laba 

bersih merupakan laba operasi 

dikurangi beban bunga dan pajak dan 

dikurangi dengan pos-pos luar biasa. 

Pada saat ini pos-pos luar biasa suda 

tidak ada pada laporan laba rugu 

komprehensif yang ada ialah 

pendapatn komprehensif lainnya. 

Sehingga laba bersih ialah total laba 

rugi komprehensif yang didapat dari 

selisih antara laba operasi dengan 

beban bunga dan pajak, serta 

ditambah pendapatan komprehensif 

lainnya. 

Dijelaskan pada penelitian Narsa 

(2008) bahwa angka laba bersih  

terkontaminasi oleh pilihan metode 

dan diskresi atau kebijakan 

manajemen  paling banyak 

dibandingkan dengan angka laba 

operasi dan laba kotor. Laba bersih 

dapat mempengaruhi arus kas masa 

depan namun tidak sebaik laba kotor 

dan laba operasi hal ini karena 

diskresi manajemen paling banyak 

terdapat pada laba rugi.  

H3 : Angka laba bersih memiliki 

Kemampuan dalam memprediksi 

arus kas masa depan. 

Laba Kotor memiliki kemampuan 

lebih tinggi dibandingkan laba 

operasi dan laba bersih 

Laba kotor mempunyai 

kemampuan memprediksi paling 

tinggi dikarenakan angka laba kotor 

terbukti terbebas dari diskresi 
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manajemen paling sedikit dalam 

penelitian Narsa (2008). Pilihan 

metode yang terdapat pada laba kotor 

ialah metode persediaan FIFO dan 

LIFO yang didalam penelitian 

dibuktikan tidak mempengaruhi 

keputusan investor (Dopuch dan 

Pincus, 1988) dalam Narsa (2008). 

Banyak peneliti beranggapan bahwa 

laba operasi dapat menggambarkan 

operasi perusahaan dan memiliki 

hubungan langsung dengan proses 

penciptaan laba, maka ia harus bisa 

memastikan bahwa setiap item biaya 

memang bertujuan untuk 

menciptakan pendapatan. Misalnya 

biaya iklan walaupun ditujukan 

untuk mendorong terjadinya 

penjualan, hubungan biaya ini 

dengan penjualan masih bisa 

dipertanyakan (Febrianto dan 

Widiastuti:2005). 

Pada penelitian Priantina (2008) 

menyatakan kebanyakan  manajer 

menggunakan diskresi mereka dalam 

melaporkan laporan keuangannya 

untuk kepentingan pribadi, sehingga 

memungkinkan para manajer 

menaikan atau menurunkan laba. 

Sejak diterbitkannya PSAK No.1 

(2009) penyajian pos-pos luar biasa 

sudah tidak diperbolehkan dalam 

laporan laba rugi. Sehingga laba 

bersih diharapkan dapat menjelaskan 

arus kas masa depan dengan baik 

karena kesempatan manajer untuk 

mempermainkan akun pos-pos luar 

biasa sudah tidak bisa lagi. 

H4 : Angka laba kotor memiliki 

kemampuan lebih tinggi 

dibandingkan angka laba operasi dan 

laba bersih dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

 

 

 

Arus kas  

Laporan arus kas ialah komponen 

dari laporan keuangan yang 

menyajikan arus kas masuk dan arus 

kas keluar suatu perusahaan selama 

periode tertentu. Menurut Sofyan 

(2011) laporan ini akan membantu 

investor, kreditor, dan pemakai 

lainnya untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk memasukkan kas 

di masa yang akan datang.  

Menurut Kieso (2008: 1243) 

Arus kas aktivitas operasi melibatkan 

efek kas dari transaksi yang masuk 

ke dalam penentuan laba bersih, 

seperti penerimaan kas dari 

penjualan barang dan jasa, dan  

pembayaran kas kepada pemasok dan 

karyawan untuk pembelian 

persediaan dan biaya.  

Dijelaskan dalam PSAK No.2 

(2012 : paragaf 12) Arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator utama untuk 

menentukan apakah operasi entitas 

dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup ,melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi 

entitas, membayar deviden, dan 

melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar. 

H5 : Arus kas operasi memiliki 

kemampuan dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yang menggunakan data 

kuantitatif, data bersifat data 

sekunder karena data adalah laporan 

keuangan perusahaan manufaktur 

dari tahun 2010 – 2014. Data 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

dan www.idx.com. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur  pada sektor food and 

beverage. Metode yang digunakan 

untuk memilih sampel adalah 

purposive sampling. 

Identifikasi variabel : 

Variabel dependen : Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah 

arus kas operasi di masa depan 

diukur dengan arus kas operasi untuk 

periode yang akan datang (t + 1). 

AKO=AKO(t+1) 

Variabel Independen  : 

1.  Laba kotor diukur dengan angka 

laba kotor periode berjalan yang 

berasal dari selisih penjualan bersih 

dengan harga pokok penjualan. 

LK=LKt 

2. Laba operasi diukur dengan 

angka laba operasi periode berjalan 

yang berasal dari selisih laba kotor 

dengan biaya penjualan  dan biaya 

administrasi umum. 

LO=LOt 

3. Laba bersih diukur dengan 

angka total laba rugi komprehensif 

periode berjalan yang berasal dari 

selisih laba operasi dengan 

bunga,pajak dan dikurangi dengan  

pos luar biasa (Narsa : 2011). Pada 

PSAK no.1 (2012) Laba rugi 

komprehensif pos-pos luar bisa 

sudah tidak ada, maka leba bersih di 

ukur dengan angka total laba rugi 

komprehensif periode berjalan. 

LB=LBt 

4. Arus kas operasi diukur dengan 

angka total arus kas operasi periode 

berjalan yang tersedia pada laporan 

arus kas perusahaan. 

AKO=AKOt 

Teknik analisis data : 

 Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier 

sederhana. Pada penelitian terdahulu 

juga dilakukan oleh Narsa (2008) 

yaitu terdapat tiga model empiris 

menggunakan variabel laba kotor, 

laba operasi dan laba bersih. Setiap 

variabel secara terpisah dilakukan 

pengujian untuk mengetahui 

kemampuan masing-masing jenis 

laba dalam menjelaskan perilaku 

aliran kas. Pada penelitian ini 

menambahkan satu variabel bebas 

yaitu arus kas operasi. Untuk itu 

dihasilkan empat model empiris. 

Sebelum analisis regresi dilakukan 

uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji autokorelasi, dan uji 

Laba Kotor  

Laba 

Operasi 
ARUS KAS 

MASA 
DEPAN 

Laba Bersih 

Arus Kas 

Operasi  
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heterokedastisitas. Pengujian 

hipotesis dilakukan uji F, uji t dan 

Koefisien Determinasi (R2). 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Subyek penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur pada sektor 

industri food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010-2013 yang 

memenuhi kriteria pemilihan sampel 

yang telah ditentukan. Pada 

penelitian ini sampel yang tersedia 

setiap tahunnya berjumlah 19 

perusahaan sehingga total 

keseluruhan sampel adalah 57. 

Namun dikarenakan data yang 

dibutuhkan mempunyai kriteria 

pemelihan sampel dengan 

menggunakan metode purposive 

sampling. Sehingga data yang 

didapat setelah dilakukan eliminasi 

yaitu 15 perusahaan pertahunnya 

yaitu 45 data, setelah dilakukan uji 

normalitas dilakukan outlier 

sebanyak empat perusahaan. 

Sehingga data yang didapat 

berjumlah 41 perusahaan. 

Uji Deskriptif   

Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel dalam penelitian 

ini, yaitu variabel laba kotor, laba 

operasi, laba bersih, arus kas operasi, 

dan arus kas operasi masa depan. 

Tabel 1 berikut adalah hasil uji 

deskriptif 

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Rata-rata 

LK 41 62062799005 13591300000000   1873850348479 

LO 41 5725012203 6753269000000   864583583578 

LB 41 4833843650 5017425000000   607918321035 

AKO 41 -607939545937 7419046000000   732158325078 

AKOM 41 -15682000000 7419046000000   863005322153 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan perusahaan Food and 

Beverage mempunyai rata-rata laba 

kotor sebesar 1.873.850.348.479. 

Nilai minimum yang diperoleh yaitu 

sebesar 62.062.799.005 yang dimiliki 

oleh PT Sekar Laut dan nilai 

maximum yang diperoleh yaitu 

sebesar 13.591.300.000.000 yang 

dimiliki oleh PT Indofood Sukses 

Makmur. Laba operasi pada tahun 

2010-2012 mempunyai rata-rata 

sebesar 864.583.583.578. Nilai 

minimum yang diperoleh yaitu 

sebesar 5.725.012.203 yang dimiliki 

oleh PT. Sekar Laut dan nilai 

maximum yang diperoleh sebesar 

6.753.269.000.000 yang dimiliki 

oleh PT Indofood Sukses Makmur. 

Laba bersih pada tahun 2010-2012 

sebesar 607.918.313.432. Nilai 

minimum yang diperoleh yaitu 

sebesar 4.833.531.934 yang dimiliki 

oleh PT Sekar Laut pada tahun 2010 

dan nilai maksimum yang diperoleh 

yaitu sebesar 5.017.425.000.000 

yang dimiliki PT Indofood Sukses 

Makmur. 

Arus kas operasi pada tahun 2010-

2012 mempunyai rata-rata sebesar 

732.158.325.078. Nilai minimum 

yang diperoleh yaitu sebesar -

607939545937 yang dimiliki oleh PT 

Mayora pada tahun 2011 dan nilai 

maksimum yang diperoleh yaitu 

sebesar 7.419.046.000.000 yang 

dimiliki oleh PT Indofood Sukses 

Makmur. rata-rata arus kas operasi 

masa depan pada tahun 2011-2013 

sebesar 863.005.322.153. Arus kas 

operasi masa depan. Nilai minimum 

yang diperoleh yaitu sebesar -

15.682.000.000 yang dimiliki oleh 

PT Tunas Baru Lampung dan nilai 

maksimum yang diperoleh yaitu 

sebesar 7.419.046.000.000 yang 
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dimiliki oleh PT Indofood Sukses 

Makmur pada tahun 2012. 

Uji Asumsi Klasik 

Pengujian dengan menggunakan 

regresi linier  dapat dilaksanakan 

setelah memenuhi asumsi klasik, 

tujuannya adalah agar variabel 

independen sebagai estimator atas 

variabel independen tidak bias. Uji 

Asumsi Klasik yang dilakukan 

meliputi Uji Normalitas, Uji 

Autokorelasi dan Uji 

Heterokendasitas. Tabel 2 berikut 

adalah hasil uji deskriptif: 

Tabel 2 

Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Asumsi Klasik N Signifikan Kesimpulan 

Uji Normalitas 41 0,65 Data terdistribusi 
normal 

Uji Autokorelasi 41 0,524 Data tidak 
random 

Uji 
Heterokedastisitas 

41 Lk,Lo,Lb, 
Ako > 0,05 

Tidak terjadi 
gejala 
heterokedastisitas 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan Tabel 2 pada Uji 

Normalitas didapat nilai signifikan 

sebesar 0,065 yang artinya HA 

ditolak  dan H0 diterima yaitu data 

berdistribusi normal, karena nilai 

signifikan ≥ 0.05. Hasil Uji 

Autokorelasi dengan Run Test, 

didapat nilai signifikan sebesar 0,524 

> 0,05 yang berarti antar residual 

tidak terdapat hubungan korelasi, 

maka dikatakan bahwa residual 

adalah acak atau random. PadaUji 

Heteroskendasitas dengan 

menggunakan Uji Glejser. 

Berdasarkan nilai probabilitas 

signifikansinya pada semua variabel 

independen diperoleh probabilitas 

signifikansi > 0,05 atau 5%. Jadi 

dapat disimpulkan regresi tidak 

mengandung adanya 

Heteroskedasitas.  

Analisis Regresi Linier 

Setiap variabel secara terpisah 

dilakukan pengujian untuk 

mengetahui kemampuan masing-

masing jenis laba dalam menjelaskan 

perilaku aliran kas. 

Tabel 3 berikut adalah hasil analisis 

regresi linier : 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Linier 
Statistik Variabel 

Independen 

Laba Kotor 

Variabel 

Independen 

Laba Operasi 

Variabel 

Independen 

Laba Bersih 

Variabel 

Independen 

Arus Kas 

Operasi 

b0 -72367906430 27313685293 6172299924 1714483208

53 

b1 0,499 0,967 1,409 0,945 

F 

(sign.) 

896,244 

0,000 

695,943 

0,000 

1738,910 

0,000 

220,744 

0,000 

 R2 0,957 0,946 0,978 0,846 

t(sign.) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sumber : Data diolah 

 

Dapat dilihat pada tabel 2 

,Berdasarkan uji F didapat hasil 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Hal 

ini berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang artinya pada keempat 

model persamaan yang dibuat 

merupakan model yang fit atau 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen arus kas operasi 

masa depan.  

Berdasarkan pada uji t, 

masing masing variabel memiliki 

hasil sebesar 0,000 < 0,05. Yang 

artinya semua variabel memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel independen dan apabila 

dilihat dari nilai koefisien 

determinasi R2 semua variabel 

independen mempunyai kemampuan 

menjelaskan yang baik. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil R2 yang 

diperoleh lebih dari 80%. 

H1: Angka laba kotor memiliki 

kemampuan memprediksi arus kas 

masa depan. 

Laba kotor merupakan angka 

laba yang terdapat pada laporan laba 

rugi komprehensif yang didapat dari 
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penjualan dikurangi dengan harga 

pokok penjualan. Laba kotor 

mencerminkan laba suatu perusahaan 

yang belum dikurangi beban 

penjualan, beban administrasi dan 

umum serta beban bunga dan pajak 

maupun pendapatan komprehensif 

lainnya. 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, nilai koefisien regresi 

Laba Kotor menunjukkan tanda 

positif sebesar 0,499 yang artinya 

jika nilai dari variabel Laba Kotor 

naik sebesar 1 satuan, maka akan 

terjadi peningkatan nilai variabel 

arus kas operasi masa depan sebesar 

0,499. Hasil Uji t penelitian ini 

menemukan bahwa laba kotor 

terhadap arus kas operasi masa depan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan hubungan yang 

positif. Hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Narsa 

(2008) dan Daniati Suhairi (2006) 

yaitu laba kotor mempunyai 

kemampuan untuk menjelaskan 

aliran kas masa depan. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba kotor, semakin 

bagus manajemen perusahaan 

mengontrol harga pokok penjualan 

suatu barang yang dihasilkan dan 

semakin bagus perusahaan dalam 

pengelolaan sumber daya yang 

digunakan. Jika dilihat dari 

komponen yang terkandung dalam 

laba kotor terdapat akun pendapatan 

yang diperoleh tidak hanya dari 

penjualan tunai saja namun juga 

diperoleh dari penjualan kredit yang 

memungkinkan adanya arus kas 

masuk yang akan diterima di masa 

depan. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa laba kotor mempunyai 

kemampuan dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

H2: Angka  Laba Operasi 

memiliki kemapuan memprediksi 

Arus Kas Masa Depan 

Laba operasi merupakan laba 

yang diperoleh dari laba kotor 

dikurangi beban penjualan dan beban 

administrasi dan umum. Laba operasi 

mencerminkan laba suatu perusahaan 

yang sudah dikurangi beban dari 

kegiatan operasi suatu perusahaan. 

Hasil dari uji t yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa Laba Operasi 

memiliki pengaruh yang signifikan 

dan hubungan positif sebesar 0,967 

yang artinya jika nilai dari variabel 

Laba Operasi naik sebesar 1 satuan, 

maka akan terjadi peningkatan nilai 

variabel Arus Kas Operasi Masa 

Depan sebesar 0,967. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

(Narsa : 2008) bahwa laba operasi 

memiliki kemampuan signifikan 

positif terhadap arus kas masa depan. 

Nilai yang terkandung dalam laba 

operasi mendukung aktivitas utama 

perusahaan seperti komponen yang 

terkandung dalam laba operasi ialah 

transaksi-transaksi yang 

berhubungan dalam kegiatan operasi 

yaitu beban penjualan dan beban 

administrasi dan umum yang 

mendukung aktivitas utama 

perusahaan yang dapat 

mempengaruhi arus kas operasi masa 

depan. 

H3: Angka  Laba Bersih memiliki 

kemapuan memprediksi Arus Kas 

Masa Depan 

Laba Bersih merupakan total 

laba rugi komprehensif tahun 

berjalan dan merupakan selisih 

antara seluruh pendapatan dari 

kegiatan operasi maupun non operasi 

perusahaan dan merupakan bagian 

laba yang akan ditahan di dalam 

perusahaan dan yang akan dibagikan 
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sebagai deviden (Wanti, 2012). Hasil 

dari uji t yang dilakukan, diketahui 

bahwa laba bersih memiliki pengaruh 

yang signifikan atau memiliki 

kemampuan untuk memprediksi arus 

kas operasi masa depan dan memiliki 

hubungan yang positif sebesar 1,409 

yang artinya jika nilai variabel laba 

bersih naik sebesar 1 satuan, maka 

akan terjadi peningkatan nilai 

variabel arus kas operasi masa depan 

sebesar 1,409. Hal ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

(Narsa : 2008, Wanti : 2012) yaitu 

laba bersih mempunyai pengaruh 

yang signifikan positif dengan arus 

kas operasi masa depan. Nilai yang 

terkandung dalam laba bersih 

berhubungan dengan arus kas operasi 

masa depan. Jika dilihat dari angka 

laba bersih dapat diketahui semakin 

bagus laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan semakin baik arus kas 

operasi yang dihasilkan yang  

mempunyai kemampuan untuk 

mengendalikan penjualan kredit yang 

belum tertagih, membayar beban-

beban membayar deviden pada 

investor. 

H4: Angka Laba Kotor Memiliki 

Kemampuan Lebih Tinggi 

Dibandingkan angka Laba 

Operasi dan Laba Bersih terhadap 

Arus Kas Masa Depan 

Untuk menjawab hipotesis 

keempat apakah laba kotor memiliki 

kemampuan lebih tinggi dari pada 

angka laba bersih dan laba operasi 

dapat dilihat dari nilai R2 masing-

masing variabel laba dan pada 

penelitian ini angka laba bersih 

terbukti memiliki R2 paling tinggi 

sebesar 95,7%, laba operasi sebesar 

94,6% dan laba kotor sebesar 95,7%. 

Hal ini berarti laba bersih terbukti 

memiliki kemampuan lebih tinggi 

dari pada angka laba kotor dan laba 

operasi dan hipotesis keempat 

ditolak. 

Penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

(Narsa : 2008) bahwa laba kotor 

mempunyai kemampuan lebih tinggi 

dibandingkan laba operasi dan laba 

bersih, pada penelitiannya digunakan 

sampel perusahaan dagang dan 

manufaktur. Dan tidak konsisten 

dengan (Febrianto dan Widiastuty : 

2005) bahwa laba kotor mempunyai 

kemampuan lebih tinggi 

dibandingkan laba operasi dan laba 

bersih terhadap reaksi pasar. Alasan 

peneliti sebelum menyatakan bahwa 

laba operasi dan laba bersih 

mengandung diskresi manajer yang 

tinggi sehingga laba operasi dan laba 

bersih tidak sebagus laba kotor 

dalam memprediksi arus kas masa 

depan dan penelitian dilakukan pada 

perusahaan dagang dan manufaktur. 

Jika pada penelitian sebelum 

mengatakan bahwa laba bersih 

mempunyai kemampuan yang rendah 

dikarenakan adanya pos-pos luar 

biasa yang dapat menurunkan atau 

menaikkan laba (Narsa : 2008, 

Febrianto dan Widiastuty :2005) 

karena masih belum memakai 

laporan laba rugi komprehensif pada 

perusahaan yang diteliti. Namun 

pada penelitian ini sudah memakai 

laporan laba rugi komprehensif dan 

peraturan yang sudah diatur sejak 

diterbitkannya PSAK 1 (2009) yang 

sudah tidak boleh menggunakan pos-

pos luar biasa, sehingga diskresi 

manajemen yang terdapat pada angka 

laba bersih lebih terkendali. Pada 

penelitian ini laba bersih yang di 

dapat dari total laba rugi 
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komprehensif yang terbukti lebih 

terkandali oleh manajer dan dapat 

menggambarkan arus kas operasi di 

masa depan. (Reeve et.al :263) dalam 

bukunya Principle of Accounting 

menyatakan bahwa arus kas operasi 

yang berasal dari transaksi yang 

memengaruhi laba bersih. Penelitian 

ini terdukung dengan pernyataan 

tersebut bahwa laba bersih terbukti 

mempunyai pengaruh dan dapat 

memprediksi arus kas masa 

depannya lebih baik. 

H5: Kemampuan Arus Kas 

Operasi terhadap Arus Kas 

Operasi Masa Depan 
Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, hasil Uji t penelitian ini 

menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dan hubungan yang 

positif. Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan pada PSAK No.2 (2012 : 

paragraf 12) yaitu arus kas yang 

berasal dari aktivitas merupakan 

indikator utama untuk menentukan 

apakah operasi entitas dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi 

entitas, membayar deviden dan 

melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar dan konsisten dengan 

penelitian Wanti (2012) yaitu arus 

kas operasi mempunyai pengaruh 

positif untuk memprediksi arus kas 

operasi masa depan. Dapat dilihat 

jika nilai arus kas operasi yang 

dihasilkan baik maka arus kas 

operasi masa depan juga meningkat. 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan Laba Kotor, 

Laba Operasi, Laba Bersih dan Arus 

Kas Operasi terhadap Arus Kas 

Operasi Masa Depan, serta untuk 

membuktikan penelitian sebelum 

apakah angka laba kotor lebih baik 

dibandingkan angka laba operasi dan 

laba bersih untuk memprediksi arus 

kas operasi masa depan. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan Food and Beverage dari 

dari tahun 2010 sampai dengan 2013 

yaitu sebanyak 19 perusahaan. 

Metode pemilihan sampelnya 

menggunakan purposif sampling, 

dimana perusahaan dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Berdasarkan pengujian 

hipotesis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Keempat model persamaan yang 

dibuat adalah persamaan yang fit 

atau sehat dengan menggunakan Uji 

F terbukti karena nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. 

b. Secara individu Laba Kotor, 

Laba Operasi,Laba Bersih dan arus 

kas operasi memiliki kemampuan 

untuk memprediksi arus kas masa 

depan.  

c. Berdasarkan koefisien 

determinasi(R2) untuk mengetahui 

angka laba terbaik. variabel laba 

bersih memiliki kemampuan lebih 

tinggi dibanding laba operasi dan 

laba bersih. 

Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan yaitu Jumlah data yang 

didapat hanya 41 perusahaan yang 

sebenarnya terdapat 57 perusahaan 

selama tiga tahun. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa 
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perusahaan tidak melaporkan laporan 

keuangannya secara beruntut. 

 Berdasarkan pada hasil dan 

keterbatasan penelitian, maka saran 

yang dapat diberikan adalah 

Penelitian ini berdasarkan pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada sektor industri 

Food and Beverage sehingga untuk 

peneliti selanjutnya sebaiknya 

menggunakan sampel yang lebih 

besar atau seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Dan sebaiknya peneliti selanjutnya 

menggunakan variabel lain diluar 

variabel saat ini untuk meneliti 

faktor-faktor lain yang lebih 

mempunyai pengaruh dibandingkan 

dengan variabel independen yang 

digunakan saat ini. 
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