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Abstract: Future cash flows is company cash flow which predicted will be hold in the future. Future cash flow is
important for company to evaluate its ability in operation and fulfill obligation in the future. Therefore, it is
important to able to predict future cash flows. The aim of this research is to examine The Effect of Predictive Ability
Aggregate Earnings, Disaggregate Earning on Future Cash Flows With Size And Growth As Moderating Variables.
The sample that taken with purposive samplingare 70 manufacturing companies that are listed in IDX. The data
used are secondary data. The analytical method used in this study is multiple regressions. Based on the analysis,
the conclusions of this research are: 1) Aggregate Earnings has a significant effecton future cash flows; 2) Aggregate
Earnings moderate by size has a significant effect on future cash flows; 3) Aggregate Earnings moderate by growth
has a significant effect on future cash flows; 4) Predictive ability of Aggregate Earnings increase when moderate by
size dan growth; 5) Disaggregate Earning has a significant effect on future cash flows 6) Disaggregate Earning
moderate by size has a significant effect on future cash flows; 7) Disaggregate Earning moderate by growth has a
significant effect on future cash flows; 8) Predictive ability of disaggregate Earnings increase when moderate by
size dan growth.

Keywords: profit aggregate, disaggregate income, future cash flows, size and growth.

Abstrak: Arus kas masa depan adalah arus kas perusahaan yang diprediksi akan terus di masa depan. Arus kas
masa depan adalah penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kemampuannya dalam operasi dan memenuhi
kewajiban di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk dapat memprediksi arus kas masa depan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Kemampuan prediktif Laba Agregat, Pilah Produktif di Masa Depan
Arus Kas dengan Ukuran dan Pertumbuhan Sebagai Variabel Moderating. Sampel yang diambil dengan purposive
samplingare 70 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi. Berdasarkan analisis, kesimpulan dari penelitian ini
adalah: 1) Agregat laba memiliki arus kas masa depan effecton signifikan; 2) Laba agregat moderat dengan ukuran
memiliki dampak yang signifikan terhadap arus kas masa depan; 3) Laba agregat moderat dengan pertumbuhan
memiliki dampak yang signifikan terhadap arus kas masa depan; 4) kemampuan prediktif dari peningkatan agregat
laba ketika sedang dengan ukuran pertumbuhan dan; 5) Pilah Earning memiliki dampak yang signifikan terhadap
arus kas masa depan 6) Pilah produktif moderat dengan ukuran memiliki dampak yang signifikan terhadap arus kas
masa depan; 7) Pilah produktif moderat dengan pertumbuhan memiliki dampak yang signifikan terhadap arus kas
masa depan; 8) Kemampuan prediktif dari disagregat peningkatan laba ketika sedang dengan ukuran pertumbuhan.

Kata kunci: laba agregat, laba disagregat, arus kas masa depan, size dan growth.

1. PENDAHULUAN

Laporan arus kas merupakan informasi
tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas
dalam satu periode (Kieso, dkk; 2007). Di Indonesia

kewajiban melaporkan arus kas bagi suatu
perusahaan baru di mulai pada tahun 1994 dengan
keluarnya PSAK No.2 (Revisi 2009). PSAK No.2
menyatakan perusahaan harus menyusun laporan arus
kas dan menyajikan laporan tersebut sebagai laporan
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yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk
setiap periode penyajian laporan keuangan.

PSAK No. 2  juga menjelaskan bahwa jumlah
arus kas yang berasal dari aktivitas operasi
merupakan indikator yang menentukan apakah dari
operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang
cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara
kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen
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.

Arus kas masa depan adalah arus kas suatu
perusahaan dalam periode mendatang (Lee dan Yoon,
2012). Arus kas masa depan perusahaan dapat
diprediksi dengan menganalisa informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan seperti: (1) aset,
(2) liabilitas, (3) ekuitas, (4) pendapatan dan beban
termasuk keuntungan dan kerugian, (5) kontribusi
dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya
sebagai  pemilik,  (6)  serta  arus  kas  (PSAK  No.1).
Prediksi terhadap arus kas masa depan merupakan
isu fundamental dalam akuntansi dan keuangan, yang
mana nilai pada sekuritas perusahaan bergantung dari
kemampuannya menghasilkan arus kas (Ebaid, 2011).

Penelitian tentang arus kas masa depan
pernah dilakukan oleh Dahler dan Febrianto (2006),
As’ad (2010), Syafriadi (2000), Santi (2010), dan
Khalida (2013).  Dahler dan Febrianto (2006) yang
menguji kemampuan prediktif earnings dan arus kas
dalam memprediksi arus kas masa depan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa arus kas
operasi tahun berjalan memiliki pengaruh dalam
memprediksi arus kas masa depan, dan memiliki
kemampuan yang lebih baik dibandingkan laba dalam
memprediksi arus kas operasi masa depan baik untuk
kelompok perusahaan yang berlaba positif maupun
yang berlaba negatif.

Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan
As’ad (2010) mengenai kemampuan informasi
komponen arus kas dan laba dalam memprediksi arus

kas masa depan, menunjukkan hasil bahwa arus kas
memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
memprediksi arus kas masa depan dibandingkan
dengan laba.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa prediktor arus kas berpengaruh terhadap arus
kas masa depan dan memprediksi lebih baik daripada
laba. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh
penelitian Syafriadi (2000) yang menyatakan bahwa
laba dan arus kas dapat memprediksikan laba masa
depan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
disimpulkan bahwa laba memiliki pengaruh yang
lebih kuat dalam memprediksi laba masa depan
dibandingkan arus kas.

Penelitian lainnya tentang arus kas masa
depan dilakukan oleh Elingga dan Supatmi (2008)
yang menemukan 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, beban depresiasi dan hutang masing-
masing berpengaruh signifikan terhadap arus kas di
masa mendatang.

Namun, peneliti yang lain Prasetyo dan
Budiyanto (2004) menyebutkan bahwa perubahan
persediaan dan beban depresiasi tidak berpengaruh
atau tidak dapat digunakan sebagai prediktor arus
kas masa depan. Berdasarkan hasil penelitian di atas,
terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang
arus kas masa depan. Hal ini kemungkinan
disebabkan adanya variabel lain yang harus
dipertimbangkan dalam penelitian.

Govindarajan (1986) menyatakan bahwa
untuk mengatasi ketidakkonsisten hasil penelitian-
penelitian sebelumnya diperlukan pendekatan
menjelaskan adanya faktor-faktor situasional yang
dapat mempengaruhi variabel satu dengan variabel
lainnya.

Hal ini dilakukan dengan memasukkan
variabel lain yang mungkin mempengaruhi arus kas
masa depan dengan memasukkan variabel
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moderasi kontijensi (contingency approach) .
Pendekatan ini  menjelaskan adanya faktor-faktor
situasional yang dapat mempengaruhi variabel satu
dengan variabel lainnya. Hal ini dilakukan dengan
memasukkan variabel lain yang mungkin
mempengaruhi arus kas masa depan dengan
memasukkan variabel moderasi.

Penelitian ini mencoba untuk melakukan
prediksi atas arus kas dengan menggunakan laba yang
dinilai dapat memprediksi arus kas masa depan
(Syafriadi, 2000). Namun berbeda dengan penelitian
Syafriadi (2000), penelitian ini membagi laba kedalam
dua bagian berupa laba agregat dan laba disagregat
(Farshadfar dan Monem, 2011).

Pengembangan lain yang dilakukan
penelitian ini adalah memasukkan dua variabel
moderasi berupa size dan growth guna memperkuat
tingkat prediksian laba tersebut. Diharapkan dengan
pemisahan komponen laba tersebut sebagai alat
prediksi arus kas masa depan dan memasukkan unsur
moderasi kedalam hubungan prediksian tersebut, akan
diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif
berkenaan dengan kemampuan laba dalam
memprediksi arus kas masa depan.

Bagian selanjutnya pada artikel ini akan
menjelaskan kerangka teoritis dan pengembangan
hipotesis, metode penelitian, hasil serta kesimpulan
dan saran guna penelitian selanjutnya.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teoritis dan Pengembangan
Hipotesis

2.1.1Laba Agregat

Laba agregat diperoleh dari laba bersih
setelah pajak suatu perusahaan (Ebaid, 2011). Laba
bersih adalah angka yang menunjukkan selisih antara
seluruh pendapatan yang operatif maupun tidak dan
seluruh biaya operatif maupun tidak. Dengan
demikian, sesungguhnya laba bersih ini adalah laba
yang menunjukkan bagian laba yang akan ditahan di

dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai
dividen (Febrianto dan Widiastuty, 2006).

Angka laba bersih dapat ditemukan pada
laporan laba rugi yang merupakan alat prediksi arus
kas masa depan (PSAK No.1). Nilai laba di masa
lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai
berjalan, berguna dalam meramalkan nilai arus kas
masa mendatang (Raharjo, 2012).

Penelitian Yuwana dan Christiawan (2014)
menyatakan bahwa laba agregat secara parsial
memiliki kemampuan untuk memprediksi arus kas
operasi masa depan. Namun hal ini bertentangan
dengan penelitian Rispayanto (2013) bahwa laba
agregat tidak berpengaruh positif terhadap prediksi
arus kas operasi masa mendatang dan tidak signifikan
dalam memprediksi arus kas operasi masa
mendatang.

2.1.2 Laba Disagregat

Laba disagregat merupakan laba yang
dipisah menjadi arus kas aktivitas operasi dan
komponen akrual (Ebaid, 2011).

Subramanyam dan Wild (2010) menjelaskan
bahwa berdasarkan definisi, akrual merupakan
jumlah penyesuaian akuntansi yang membuat laba
bersih perusahaan berbeda dari arus kas bersih.

Metode akrual yang digunakan dalam
membuat laporan laba rugi ini mencatat transaksi
yang melibatkan penerimaan kas dan pengeluaran kas
dan juga transaksi yang menimbulkan hak (piutang)
dan kewajiban (utang). Akrual adalah item di dalam
dan atau dari laba yang tidak mempengaruhi arus
kas pada periode berjalan (Barth, dkk; 2001).

Pada laporan laba rugi terdapat dua sumber
laba karena penggunaan metode akrual. Pertama,
pendapatan dan beban yang berasal dari transaksi
dan kejadian dimana terdapat realisasi atas arus kas
yang masuk dan keluar pada transaksi perusahaan
yang dikelompokkan dalam arus kas aktivitas operasi.
Contohnya adalah pendapatan yang berasal dari
penjualan secara tunai.
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Kedua, pendapatan dan beban yang berasal
dari transaksi dan kejadian dimana pendapatan dan
beban diakui meskipun tanpa adanya arus kas yang
masuk dan keluar yang dikelompokkan dalam
komponen akrual. Contohnya adalah pendapatan
yang berasal dari penjualan secara kredit.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
laba bersih = arus kas aktivitas operasi + komponen
akrual (Khalida, 2013). Akrual pada laba memberikan
informasi yang berbeda, tidak hanya mengenai
tertundanya arus kas terkait dengan transaksi di masa
lalu, tetapi juga ekspektasi arus kas masa depan
terkait aktivitas operasi dan investasi masa depan
yang dilakukan oleh manajemen (Jemaa, 2015).

Penelitian Khalida (2013) menyatakan arus
kas masa depan dapat diprediksi menggunakan laba
disagregat. Selain itu, laba disagregrat yang terdiri
atas arus kas operasi dan total akrual meningkatkan
kemampuan prediksi dari laba agregrat. Fardhsdfar
dan Monem (2011) menyatakan laba disagregat lebih
baik dalam memprediksi arus kas masa depan
dibanding laba agregat.

2.1.3Ukuran Perusahaan (Size) dan Pertumbuhan
(Growth)

Ukuran perusahaan merupakan besar atau
kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan
kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik dalam
bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap (Lee dan
Yoon, 2012). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan
besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari
perusahaan tersebut.

Menurut Sawir (2004) ukuran perusahaan
dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan
dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda.
Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan
tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari
pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan
kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan.
Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya
dan return membuat perusahaan yang lebih besar
dapat memperoleh lebih banyak laba.

Perusahaan dengan size besar merupakan
target investasi bagi investor. Perusahaan besar lebih
mungkin untuk menerbitkan surat berharga dari
perusahaan-perusahaan kecil, ini konsisten dengan
pandangan bahwa transparansi perusahaan secara
positif berkaitan dengan penerbitan surat berharga
(Didier, dkk; 2014).

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar
menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah
mencapai tahap kedewasaan dalam tahap ini arus kas
sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang
baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain
itu, mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih
stabil dan lebih mampu menghasilkan laba
dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil
(Hasan, 2013).

Shubita (2013) menyatakan peningkatan
ukuran perusahaan (size) mampu meningkatkan
prediksi laba terhadap arus kas masa depan.
Penelitian Lee dan Yoon (2012) menyatakan bahwa
ukuran perusahaan (size) mempengaruhi hubungan
laba dengan arus kas masa depan.

Pertumbuhan (growth) perusahaan
merupakan kemampuan perusahaan untuk
meningkatkan ukuran perusahaan. Pertumbuhan
perusahaan dapat diukur dengan cara melihat
pertumbuhan penjualannya. Pertumbuhan penjualan
menggambarkan pencapaian suatu perusahaan.

Pertumbuhan penjualan ini juga dapat
menunjukkan daya saing perusahaan dalam pasar.
Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan positif
dan semakin meningkat, maka akan mengindikasikan
nilai perusahaan yang besar, yang merupakan harapan
dari pemilik perusahaan. Para investor menggunakan
pertumbuhan penjualan sebagai indikator untuk
melihat prospek dari perusahaan tempat mereka akan
berinvestasi nantinya (Pantow, dkk; 2015).

Kusumajaya (2011) menyatakan perusahaan
dengan tingkat pertumbuhan potensial yang tinggi
memiliki kecendrungan untuk menghasilkan arus kas
yang tinggi di masa yang akan datang. Hal ini juga
akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh
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perusahaan ketika penjualannya meningkat. Jordan
(2007) menyatakan apabila penjualan perusahaan
meningkat maka prediksi terhadap arus kas masa
depan juga meningkat. Sebaliknya, ketika terjadi
penurunan penjualan maka menurunkan prediksi arus
kas masa depan. Penelitian Lee dan Yoon (2012)
menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan
(growth) mempengaruhi hubungan laba dengan arus
kas masa depan.

2.1.4Pengaruh Kemampuan Prediksi Laba
Agregat Terhadap Arus Kas Masa Depan
dengan Size dan Growth Sebagai Variabel
Moderasi

Laba agregat memiliki pengaruh dalam
memprediksi arus kas masa depan (Farshadfar dan
Monem, 2011). Barth, dkk (2001) menyatakan bahwa
laba tidak hanya menunjukkan perbedaan informasi
tentang arus kas yang terhubung pada transaksi masa
lalu, tetapi juga berhubungan dengan prediksi arus
kas masa depan. Informasi mengenai laba pada
laporan keuangan memberikan sinyal yang baik bagi
investor dalam membuat suatu keputusan ekonomi.

Parawiyati dan Baridwan dalam Yuwana dan
Christiawan (2014) menjelaskan bahwa proses
menghasilkan laba akuntansi menunjukan proses
menghasilkan arus kas. Hubungan antara laba dan
arus kas lebih jelas terlihat pada saat penyajian
laporan arus kas, dimana menentukan arus kas
operasi dengan mengurangkan laba bersih dari item-
item yang tidak berpengaruh terhadap arus kas.

Laba bersih berhubungan dengan arus kas,
yang berarti bahwa laba bersih pada periode sekarang
bisa memberikan informasi tentang arus kas
perusahaan sekarang dan arus kas masa depan yang
diharapkan. Jika laba lebih besar, maka arus kas
sekarang juga akan lebih besar dan rata-rata
probabilitas arus kas masa depan akan meningkat.

Hasil penelitian Khalida (2013)
menyimpulkan bahwa laba agregat memiliki pengaruh
dalam memprediksi arus kas masa depan suatu
perusahaan. Yuwana dan Christiawan (2014)
menyimpulkan bahwa laba agregat yang dibahasakan

dengan laba bersih secara parsial memiliki
kemampuan untuk memprediksi arus kas operasi
masa depan.

Selanjutnya, perusahaan dengan size (ukuran
perusahaan) yang besar lebih mampu menghasilkan
laba dibanding perusahaan dengan size kecil (Hasan,
2013). Size dalam penelitian ini merupakan variabel
yang memoderasi hubungan indenpenden dengan
dependen. Ukuran perusahaan diukur melalui total
asetnya yang menunjukkan keseluruhan kekayaan
yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan yang memiliki total aset besar
menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah
mencapai tahap kedewasaan dan dianggap memiliki
prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif
lama. Apabila ukuran perusahaan besar maka laba
yang dihasilkan perusahaan cenderung positif. Selain
itu, mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih
stabil. Ketika laba yang dihasilkan cenderung positif
maka diperkirakan prediksi terhadap arus kas masa
depan semakin bagus. Hal ini memungkinkan,
semakin besar ukuran perusahaan (size), maka
semakin kuat pengaruh laba agregat dalam
memprediksi arus kas masa depan.

Hasil penelitian Shubita (2013) menyatakan
bahwa semakin besar ukuran perusahaan (size)
semakin mampu mempengaruhi prediksi laba agregat
terhadap arus kas masa depan. Lee dan Yoon (2012)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan (size)
berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi arus
kas masa depan. Hal ini menjelaskan semakin besar
size perusahaan, maka semakin besar pengaruh laba
agregat dalam memprediksi arus kas masa depan.

Pertumbuhan perusahaan (growth)
merupakan variabel moderasi kedua dalam penelitian
ini. Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan
perusahaan dalam meningkatkan ukuran perusahaan
melalui pertumbuhan penjualannya. Jordan (2007)
menyatakan apabila penjualan perusahaan meningkat
maka prediksi laba agregat terhadap arus kas masa
depan juga meningkat. Sebaliknya, ketika terjadi
penurunan penjualan maka menurunkan prediksi laba
agregat terhadap arus kas masa depan. Perusahaan
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dengan tingkat pertumbuhan (growth) penjualan yang
tinggi memiliki kecendrungan untuk menghasilkan
arus kas sekarang yang tinggi apabila dilakukan
transaksi secara cash. Apabila transaksi dilakukan
secara kredit maka akan berdampak pada laba
perusahaan dan arus kas di masa depan. Hal ini
memungkinkan pertumbuhan (growth) yang tinggi
mampu memperkuat hubungan laba agregat dalam
memprediksi arus kas masa depan.

Penelitian Lee dan Yoon (2012) menyatakan
bahwa pertumbuhan perusahaan (growth)
berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi laba
agregat terhadap arus kas masa depan. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi growth
perusahaan, maka semakin tinggi pengaruh laba
agregat dalam memprediksi arus kas masa depan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1a:  Laba agregat dapat memprediksi arus kas masa
depan.

H1b:  Ukuran  perusahaan  (size) dapat memoderasi
kemampuan prediksi laba agregat terhadap arus kas
masa depan.

H1c: Pertumbuhan perusahaan (growth) dapat
memoderasi kemampuan prediksi laba agregat
terhadap arus kas masa depan.

2.1.5Pengaruh Kemampuan Prediksi Laba
Disagregat Terhadap Arus Kas Masa Depan
dengan Size dan Growth Sebagai Variabel
Moderasi

Laba disagregat merupakan laba yang
dipisah menjadi arus kas operasi dan total akrual
(Khalida, 2013). Laba disagregat yang memisahkan
laba yang berasal dari transaksi yang telah direalisasi
dalam bentuk kas, dengan laba yang masih
ditangguhkan disebabkan penggunaan metode akrual,
menyebabkan laba disagregat berpengaruh dan
memiliki kemampuan lebih dalam memprediksi arus
kas masa depan. Akrual pada laba memberikan
informasi yang berbeda, tidak hanya mengenai

tertundanya arus kas terkait dengan transaksi di masa
lalu, tetapi juga ekspektasi arus kas masa depan
terkait aktivitas operasi dan investasi masa depan
yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga, informasi
yang terpisah antara kas bersih yang berasal dari
aktivitas operasi dan akrual memberikan informasi
yang lebih bagi para penggunanya.

Hasil penelitian Fashadfar dan Monem
(2011) menunjukkan bahwa laba disagregat
berpengaruh dalam memprediksi arus kas masa
depan. Laba disagregat juga memiliki kemampuan
prediksi yang lebih baik dibanding laba agregat.
Didukung juga oleh penelitian Ebaid (2011)
menyatakan laba disagregat yang terdiri atas arus kas
operasi dan akrual meningkatkan kemampuan
prediksi laba perusahaan terhadap arus kas operasi
satu tahun kedepan.

Menurut Kim dan Kross (2002) perusahaan
dengan ukuran (size) yang besar berpengaruh baik
terhadap hubungan laba dengan arus kas masa depan.
Ukuran aset dari perusahaan merupakan salah satu
tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya
perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset
yang besar di nilai mampu menghasilkan laba dan
mampu menghasilkan arus kas perusahaan bernilai
positif (Hasan, 2013). Hal ini memungkinkan ukuran
perusahaan (size) mempengaruhi hubungan laba
disagegat terhadap arus kas masa depan.

Selanjutnya, perusahaan dengan
pertumbuhan yang tinggi maka akan meningkatkan
hubungan laba dengan arus kas masa depan (Jordan,
2007). Ketika perusahaan mengalami tingkat
penjualan yang tinggi maka akan berdampak pada
arus kas dan akrual yang di hasilkan perusahaan.

Contoh, ketika penjualan perusahaan tinggi,
maka tinggi pula arus kas masuk perusahaan, dan
tinggi pula akrualnya apabila melakukan penjualan
secara kredit. Hal ini memungkinkan pertumbuhan
perusahaan mempengaruhi hubungan laba disagregat
tehadap arus kas masa depan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
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H2a : Laba disagregat dapat memprediksi arus kas
masa depan.

H2b : Ukuran perusahaan (size) dapat memoderasi
kemampuan prediksi laba disagregat terhadap
arus kas masa depan.

H2c : Pertumbuhan perusahaan (growth) dapat
moderasi kemampuan prediksi laba disagregat

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek
Indonesia dari tahun 2011-2014 yang berjumlah 141
perusahaan. Desain penyampelan metode purposive
sampling diterapkan dalam menentukan sampel yang
digunakan dengan kriteria berupa; (a) memiliki
laporan keuangan lengkap, dan (b) memiliki laba
positif selama periode amatan.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel

3.2.1Arus Kasa Operasi Masa Depan (Variable
Dependen)

Prediksi arus kas masa depan dalam
penelitian ini menggunakan arus kas dari aktivitas
operasi satu tahun ke depan. Arus kas dari aktivitas
operasi ini merupakan ikhtisar penerimaan dan
pembayaran kas yang menyangkut operasi

         terhadap arus kas masa depan.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya
mengenai pengaruh laba agregat, laba disagregat, dan
akrual disagregat terhadap arus kas masa depan
dengan size dan growth sebagai variabel moderasi
maka dapat digambarkan sebagai berikut:

perusahaan. 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 sumber
pendanaan dari luar (PSAK No.2 Revisi 2009).

3.2.2 Variable Independen

1. Laba Agregat
Laba agregat merupakan laba yang diperoleh dari
laba bersih setelah pajak suatu perusahaan.

2. Laba Disagregat
Laba disagregat merupakan laba yang pecah
menjadi arus kas operasi dan total akrual.

3. Arus Kas Operasi
Arus kas aktifitas operasi, merupakan total

seluruh arus kas dari aktifitas operasi. Arus kas yang
digunakan merupakan arus kas arus kas operasi yang
disesuaikan atas bagian akrual dari item-item luar

Gambar 1: Model Penelitian
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biasa dan discontinued operastions (Ibrahim dalam
Prayoga, 2012). Akrual. Sementara akrual adalah
item di dalam dan atau dari laba yang tidak
mempengaruhi kas pada periode berjalan. Model
perhitungannya sebagai berikut (Farshadfar dan
Monem, 2011):

TACit = EBXTit – CFOit

Keterangan:

TAC : Total Akrual
EBX : Laba sebelum item luar biasa
CFO : Arus kas operasi

4. Variabel Moderasi

a. Ukuran Perusahaan (Size)
Size adalah ukuran perusahaan merupakan
keseluruhan dari aktiva yang dimilki oleh suatu
perusahaan yang dapat dilihat dari sisi kiri neraca.

SIZE = Log (Total Aset)

b. Pertumbuhan (Growth)
Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan
perusahaan untuk meningkatkan ukuran
perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat
diukur dengan cara melihat pertumbuhan
penjualannya.

Growth = Penjualant – Penjualant-1
Penjualant-1

3.3 Uji Kualitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu
atau residual memiliki distribusi normal. Uji ini
dilakukan dengan menggunakan uji statistik non
parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian
ini adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan
uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan terlebih

dahulu sebelum menggunakan regresi berganda yang
didasarkan pada Ordinary Least Square (OLS). Uji
multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakan
model regresi ditemukan adanya korelasi antara
variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan
mengamati;

(1) Nilai Tolerance dan Lawannya
(2) Variance Inflation Factor (VIF).

Uji autokorelasi dilakukan untuk menilai apakah
dalam model regresi linear ada korelasi antara
kesa lahan pengganggu pada periode ke t-1
(sebelumnya). Uji ini dilakukan dengan uji Durbin-
Watson (DW Test). Sementara uji heteroskedastisitas
bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,
2013). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan uji glejser

3.5 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan regresi berganda. Analisis
regresi berganda dimaksudkan untuk menguji
sejauhmana dan bagaimana lebih dari satu variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Untuk variabel penelitian yang menggunakan variabel
moderasi digunakan analisis regresi berganda dengan
uji selisih nilai mutlak. Analisis yang digunakan untuk
menguji persamaan tersebut secara matematis
dirumuskan sebagai berikut:

CFOt+1 = 0 + 1 EARNt + et 1 (a)
CFOt+1 = 0 + 1 EARNt + 2 SIZEt +  3

   |EARNt - SIZEt|+   et 1 (b)
CFOt+1 = 0 + 1 EARNt + 2 GROWTHt +  3

   |EARNt - GROWTHt| +   et 1 (c)
CFOt+1 = 0 + 1 CFOt + 2 TACt +   et 2 (a)
CFOt+1 = 0 + 1 CFOt + 2 TACt+  3 SIZEt +

4 |CFOt - SIZEt| + 5 |TACt -
        SIZEt| +   et 2 (b)

CFOt+1 = 0 + 1 CFOt + 2 TACt+  3 GROWTHt
   + 4 |CFOt - GROWTHt| + 5 |TACt -

        GROWTHt| + et 2 (c)
Keterangan:
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b0 : Konstanta
b1,2,3,dst : Koefisien regresi
t : Tahun sekarang
CFOt+1 : Arus kas aktivitas operasi pada

 t+1 (tahun prediksi)
EARNt : Laba Agregat
CFOt : Arus kas operasi tahun amatan
TACt : Total Akrual
SIZE : Ukuran perusahaan
GROWTH : Pertumbuhan
et : Error

3.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan Uji Statistik F atau Uji F. Uji
F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa
variabel statistik deskriptif masing-masing instrumen
untuk 210 observasian. Untuk Future Cash Flow
Operastion (FCFO) diperoleh nilai tertinggi sebesar
11.103.195.000.000 untuk perusahaan Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk tahun 2014. Sedangkan
nilai future cash flow operast terendah (minimum)
sebesar 862.339.383.145 diperoleh dari Mayora
Indah Tbk  pada tahun 2014. Pada variabel laba
agregat nilai tertinggi sebesar 10.818.486.000.000
dari Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun
2013. Sedangkan nilai terendah sebesar 244.653.747
diperoleh dari Hanson International Tbk pada tahun
2013.

Variabel laba disagregat menunjukkan nilai

variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013). Uji F
dilakukan juga untuk mengetahui kelayakan model
regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Dari 141 perusahaan yang masuk ke dalam
populasi setelah diterapkan metode penyampelan,
jumlah perusahaan final adalah sebanyak 70
perusahaan manufaktur.

4.1 Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel
penelitian tersebut disajikan dalam tabel descriptive
statistics yang  dapat  dilihat  pada  tabel  1  berikut
ini:

arus kas operasi (CFO) tertinggi sebesar
11,088,270,000,000 diperoleh dari Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk tahun 2011. Sedangkan nilai arus
kas operasi (CFO) terendah sebesar -
720,910,000,000 diperoleh dari Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk pada tahun 2013. Sementara data total
akrual (TAC) memperlihatkan bahwa nilai total
akrual (TAC) tertinggi sebesar 5,857,801,000,000
diperoleh dari Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
tahun 2012. Sedangkan nilai total akrual (TAC)
terendah sebesar -3,512,155,000,000 diperoleh dari
Indofood Sukses Makmur Tbk  pada tahun 2013.

Variabel size memiliki nilai size tertinggi
(maksimum) sebesar 13.89 diperoleh perusahaan
Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2013 dan

Tabel 1: Statistik Deskriptif
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terendah (minimum) sebesar 10.94 diperoleh
perusahaan Kedaung Indag Can Tbk pada tahun
2011. Sementara pada growth nilai growth tertinggi
(maksimum) sebesar 0.918 diperoleh perusahaan
Semen Gresik Tbk tahun 2012. Nilai growth terendah
(minimum) sebesar -11.524 diperoleh perusahaan
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2011.

4.2 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data menggunakan
Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa
seluruh variabel yang digunakan hanya size yang telah
normal, sementara variabel lainnya belum normal.
Oleh karenanya seluruh variabel yang belum normal
tersebut di transformasi dengan menggunakan log

neutral (Ln). Hasil uji normalitas pada variabel yang
telah di transformasi menunjukkan bahwa seluruh
data dalam kondisi normal dan siap untuk digunakan
pada model regresi.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas untuk dapat dilihat
pada tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6
dibawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut
seluruh nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, sehingga
disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat
masalah multikolinieritas yang dapat dilihat pada
tabel 2 berikut ini:

Tabel 2:
Hasil Uji Multikolinieritas Model I (b)

Tabel 3:
 Hasil Uji Multikolinieritas Model I (c)

Tabel 4:
Hasil Uji Multikolinieritas Model II (a)
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Tabel 5:
 Hasil Uji Multikolinieritas Model II (b)

Tabel 6:
 Hasil Uji Multikolinieritas Model II (c)

4.3.2 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel

7-11. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan seluruh
model regresi yang digunakan juga telah bebas dari
masalah autokorelasi.

Tabel 7:
Hasil Pengujian Autokorelasi Model I (b)

Tabel 8:
 Hasil Pengujian Autokorelasi Model I (c)
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Tabel 9:
 Hasil Pengujian Autokorelasi Model II (a)

Tabel 10:
 Hasil Pengujian Autokorelasi Model II (b)

Tabel 11:
 Hasil Pengujian Autokorelasi Model II (c)

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada
tabel 12-16. Berdasarkan tabel tersebut menunjukan
bahwa probabilitas signifikansi semua variabel lebih

dari tingkat kepercayaan 0,05. Dengan kata lain, pada
model regresi ini variasi data heteroskedastisitas,
terjadi kesamaan varians dari residual satu
pengamatan ke  pengamatan yang lain sebagai
berikut:

Tabel 12:
 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model I (b)

Tabel 13:
 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model I (c)
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Tabel 14:
 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model II (a)

Tabel 15:
 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model II (b)

Tabel 16:
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model II (c)

4.3.4Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji
simultan (uji statistik F).

4.3.5Pengaruh Kemampuan Prediksi Laba
Agregat Terhadap Arus Kas Masa Depan
dengan Size dan Growth Sebagai Variabel
Moderasi

Hipotesis  pertama (H1a) yaitu laba agregat

yang dilihat dari laba bersih setelah pajak perusahaan
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap arus
kas masa depan pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa nilai
F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
secara simultan variabel laba agregat mempengaruhi
arus kas masa depan atau model regresi yang
terbentuk signifikan untuk digunakan dalam analisis
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 17:
Hasil Uji F Hipotesis I (a)

Hasil ini konsisten dengan pernyataan Barth,
dkk (2001) yang menyatakan bahwa laba tidak hanya
menunjukkan perbedaan informasi tentang arus kas
yang terhubung pada transaksi masa lalu, tetapi juga
berhubungan dengan prediksi arus kas masa depan.
Jika laba lebih besar, maka arus kas sekarang juga
akan lebih besar dan rata-rata probabilitas arus kas
masa depan akan meningkat. Laba dengan kualitas
yang tinggi memudahkan prediksi akurat tentang arus
kas operasi di masa depan, karena laba bersih pada
periode sekarang bisa memberikan informasi tentang
arus kas periode sekarang dan laba dengan kualitas
yang tinggi dapat menggambarkan keadaan laba

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 18 dapat
disimpulkan bahwa secara simultan variabel laba
agregat, size, serta interaksi laba agregat dan size
mempengaruhi arus kas masa depan atau model
regresi yang terbentuk signifikan untuk digunakan
dalam analisis. Size yang diukur melalui total asetnya
menunjukkan keseluruhan kekayaan yang dimiliki
perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset
besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah
mencapai tahap kedewasaan dan dianggap memiliki
prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif
lama. Selain itu, mencerminkan bahwa perusahaan

dimasa depan, maka laba bersih saat ini dapat
memprediksi arus kas dimasa depan (Nissim, 2006).
Hasil ini konsisten dengan penelitian Khalida (2013)
dan Farshadfar dan Monem (2011) yang
menyimpulkan bahwa laba agregat memiliki pengaruh
dalam memprediksi arus kas masa depan suatu
perusahaan.

Hipotesis kedua (H1b) yaitu laba agregat
dimoderasi oleh size secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap arus kas masa depan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Hasil uji-F dapat dilihat pada tabel 18:

relatif lebih stabil. Apabila ukuran perusahaan (size)
besar maka laba agregat yang dihasilkan perusahaan
cenderung besar. Sehingga size dapat memperkuat
kemampuan prediksi laba agregat terhadap arus kas
masa depan.

Hipotesis ketiga (H1c) yaitu laba agregat
dimoderasi oleh growth secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap arus kas masa depan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Hasil uji-F untuk hipotesis H1c, disajikan
pada tabel 19.

Tabel 18:
Hasil Uji F Hipotesis I (b)
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Tabel 19:
Hasil Uji F Hipotesis I (c)

Berdasarkan hasil uji F tersebut terlihat
bahwa nilai F hitung sebesar 170,979 dan nilai
signifikansi sebesar 0.000, sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara simultan variabel laba
agregat, growth, serta interaksi laba agregat dan
growth mempengaruhi arus kas masa depan atau
model regresi yang terbentuk signifikan untuk
digunakan dalam analisis.

Pertumbuhan perusahaan (growth)
merupakan kemampuan perusahaan dalam
meningkatkan ukuran perusahaan melalui
pertumbuhan penjualannya. Perusahaan dengan
tingkat pertumbuhan (growth) penjualan yang tinggi
memiliki kecendrungan untuk menghasilkan arus kas
sekarang yang tinggi apabila dilakukan transaksi
secara cash. Apabila transaksi dilakukan secara kredit

Berdasarkan hasil uji F diatas dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel laba
disagregat yang terdiri dari arus kas operasi dan total
mempengaruhi arus kas masa depan secara bersama-
sama atau model regresi yang terbentuk signifikan
untuk digunakan dalam analisis.

Laba disagregat yang memisahkan laba yang
berasal dari transaksi yang telah direalisasi dalam
bentuk kas, dengan laba yang masih ditangguhkan

maka akan berdampak pada laba perusahaan dan arus
kas di masa depan. Sehingga pertumbuhan (growth)
yang tinggi mampu memperkuat kemampuan prediksi
laba agregat dalam memprediksi arus kas masa depan.

4.3.6Pengaruh Kemampuan Prediksi Laba
Disagregat Terhadap Arus Kas Masa Depan
dengan Size dan Growth Sebagai Variabel
Moderasi

Hipotesis keempat (H2a) yaitu laba disagregat
yang terdiri dari arus kas operasi dan total akrual
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap arus
kas masa depan pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji-F dapat
dilihat pada tabel  berikut:

disebabkan penggunaan metode akrual, menyebabkan
laba disagregat berpengaruh dan memiliki
kemampuan lebih dalam memprediksi arus kas masa
depan. Nany (2013) menjelaskan arus kas operasi
sebagian besar berasal dari aktivitas berulang yang
dilakukan oleh perusahaan secara terus menerus,
menyebabkan arus kas operasi sudah dapat
dianggarkan sebelumnya. Arus kas dari aktivitas
operasi terutama diperoleh dari penghasilan atau
pendapatan utama perusahaan.

Tabel 20:
Hasil Uji F Model II (a)
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Harahap (2004) menjelaskan sumber utama
arus kas dari aktivitas operasi suatu perusahaan
adalah kas yang diterima dari para pelanggaan.
Karena arus kas operasi sebagian besar berasal dari
aktivitas berulang yang dilakukan oleh perusahaan
secara terus menerus, arus kas tahun berjalan dapat
berulang kembali di tahun berikutnya sehingga arus
kas operasi saat ini dapat menjadi prediktor bagi arus
kas operasi masa depan. Hasil ini konsisten dengan
penelitian Fashadfar dan Monem (2011) menunjukkan
bahwa laba disagregat berpengaruh dalam
memprediksi arus kas masa depan. Laba disagregat
juga memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik

Berdasarkan hasil uji F tersebut dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel laba
disagregat yang terdiri dari arus kas operasi dan total,
size, interaksi kas operasi dan size, serta interaksi
total akrual dan size mempengaruhi arus kas masa
depan secara bersama-sama atau model regresi yang
terbentuk signifikan untuk digunakan dalam analisis.

Perusahaan dengan size yang besar juga
cenderung memiliki transaksi penjualan yang tinggi,
yang dapat berdampak pada akrual perusahaan. Hal

dibanding laba agregat. Didukung juga oleh penelitian
Ebaid (2011) menyatakan laba disagregat yang terdiri
atas arus kas operasi dan akrual mampu prediksi laba
perusahaan terhadap arus kas operasi satu tahun
kedepan.

Hipotesis kelima (H2b) yaitu laba disagregat
yang terdiri dari arus kas operasi dan total akrual
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap arus
kas masa depan pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan size sebagai
variabel moderasi. Hasil uji-F dapat dilihat pada tabel
21 berikut:

ini menyebabkan ukuran perusahaan (size)
mempengaruhi hubungan laba disagegat terhadap
arus kas masa depan.

Hipotesis keenam (H2c) yaitu laba disagregat
yang terdiri dari arus kas operasi dan total akrual
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap arus
kas masa depan pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan growth
sebagai variabel moderasi. Hasil uji-F dapat dilihat
pada tabel 22 berikut:

Tabel 21:
Hasil Uji F Model II (b)

Tabel 22:
 Hasil Uji F Model II (c)
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Berdasarkan hasil uji di atas dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel laba
agregat yang terdiri dari arus kas operasi dan total,
growth, interaksi kas operasi dan growth, serta
interaksi total akrual dan growth mempengaruhi arus
kas masa depan secara bersama-sama atau model
regresi yang terbentuk signifikan untuk digunakan
dalam analisis. Perusahaan dengan pertumbuhan
(growth) yang tinggi akan meningkatkan hubungan
laba dengan arus kas masa depan (Jordan, 2007).

Ketika perusahaan mengalami tingkat
penjualan yang tinggi maka akan berdampak pada
arus kas dan akrual yang di hasilkan perusahaan.
Contoh, ketika penjualan perusahaan tinggi, maka
tinggi pula arus kas masuk perusahaan, dan tingi pula
akrualnya apabila melakukan penjualan secara kredit.
Hal ini menyebabkan pertumbuhan (growth)

Berdasarkan hasil pengolahan tersebut
diperoleh persamaan regresi  sebagai berikut:

CFOt+1 = 4.640 + 0.827+ et

Berdasarkan hasil pengolahan data pada
tabel 18 diperoleh persamaan regresi;

CFOt+1 = 25,327 + 1,165 + 0,788+ 0,578 + et

perusahaan mempengaruhi hubungan laba disagregat
tehadap arus kas masa depan perusahaan.

4.3.7 Hasil Uji t

Pengujian ini dilakukan dengan
membandingkan antara nilai thitung  dengan ttabel  atau
melihat PValue  masing-masing, sehingga dapat
ditentukan apakah hipotesis yang telah dibuat
signifikan atau tidak signifikan. Jika thitung> ttabel atau
PValue< á, maka koefisien regresi adalah signifikan dan
hipotesispenelitian diterima, artinya variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Sebaliknya jika thitung<  ttabel atau PValue > á, artinya
variabel dependen yang bersangkutan t idak
berpegaruh terhadap variabel dependen.

4.3.8 Uji T Model I

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa laba agregat pada
model I (a) berpengaruh signifikan terhadap arus kas
masa depan.

Hasil di atas menunjukkan bahwa laba
agregat, ukuran (size) dan interaksi diantara kedua
variabel  pada model I (b) berpengaruh signifikan
terhadap arus kas masa depan.

Tabel 23:
 Hasil Analisis Regresi Berganda Model I (a)

Tabel 24:
 Hasil Analisis Regresi Berganda Model I (b)
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Tabel 25:
Hasil Analisis Regresi Berganda Model I (c)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada
diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

CFOt+1 = 25,335 + 1,821+ 0,043 +  0,202 + et

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan
pada tabel tersebut didapati bahwa laba agregat pada
model I (c) berpengaruh signifikan terhadap arus kas

Berdasarkan hasil pengolahan data pada
tabel 20 diperoleh persamaan regresi;

CFOt+1 = 4.928 + 0.570 + 0.257 + et

masa depan, sebaliknya variabel moderasi growth
tidak berpengaruh secara individual kepada arus kas
masa depan. Namun pada saat growth diinteraksikan
dengan laba agregat, didapati growth berpengaruh
terhadap hubungan diantara keduanya.

4.3.9 Uji T Model II

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan
bahwa arus kas operasi pada model II (a) berpengaruh
signifikan terhadap arus kas masa depan. Hal yang
sama juga terjadi pada nilai total akrual.

Tabel 26:
Hasil Analisis Regresi Berganda Model II (a)

Tabel 27:
 Hasil Analisis Regresi Berganda Model II (b)
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Berdasarkan hasil pengolahan data pada
tabel 21 diperoleh persamaan regresi;

CFOt+1 = 25,322 + 0,962 + 0,186 + 0,688 + 0,932
+ 0,245 + et

Uji yang dilakukan menunjukkan bahwa  arus
kas operasi, SIZE pada model II (b) berpengaruh
signifikan terhadap arus kas masa depan, sebaliknya
pada total akrual tidak signifikan. Koefisien
ABS_C_S sebesar  0,932  menunjukkan hubungan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada
tabel diatas diperoleh persamaan regresi;

CFOt+1 = 25,708 + 1,493 + 0,464 + 0,058 + 0,359
+ (-0,079) + et

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan
disimpulkan bahwa arus kas operasi, total akrual pada
model II © berpengaruh signifikan terhadap arus kas
masa depan. Sebaliknya growth tidak berpengaruh
signifikan terhadap arus kas masa depan. Namun
pada saat growth diposisikan sebagai moderasi
hubungan antara arus kas operasi dan arus kas masa
depan, growth berpengaruh signifikan. Posisi growth
sebagai variabel moderasi antara total akrual dengan
arus kas masa depan juga tidak menunjukkan
pengaruh yang signifikan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi

yang positif. Berdasarkan hasil analisis Uji Nilai
Selisih Mutlak, didapat nilai thitung senilai 3,027dan P
value senilai 0,004. Dengan demikian diketahui thitung
sebesar 3,027> ttabel sebesar 1,9715, maka dapat
disimpulkan bahwa size berpengaruh signifikan
terhadap hubungan antara arus kas operasi dengan
arus kas masa depan. Pengaruh tersebut berlanjut
terhadap hubungan arus kas operasi dan arus kas
masa depan. Namun sebaliknya size tidak
berpengaruh terhadap hubungan antara total akrual
dengan arus kas masa depan.

pengaruh kemampuan prediksi laba agregat dan laba
disagregat terhadap arus kas masa depan dengan
menggunakan variabel size dan growth sebagai
variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian
secara simultan maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Laba agregat secara simultan berpengaruh
terhadap arus kas masa depan. Hal ini dikarenakan
laba agregat tidak hanya menunjukkan perbedaan
informasi tentang arus kas yang terhubung pada
transaksi masa lalu, tetapi juga berhubungan
dengan prediksi arus kas masa depan. Jika laba
lebih besar, maka arus kas sekarang juga akan
lebih besar dan rata-rata probabilitas arus kas
masa depan akan meningkat.

2. Laba agregat yang dimoderasi variabel size secara
simultan berpengaruh terhadap arus kas masa
depan. Hal ini dikarenakan size yang besar
mencerminkan kestabilan perusahaan dan
dianggap memiliki prospek yang baik dimasa
depan. Apabila ukuran perusahaan (size) besar

Tabel 28:
 Hasil Analisis Regresi Berganda Model II (c)
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maka laba agregat yang dihasilkan perusahaan
cenderung besar.

3. Laba agregat yang dimoderasi variabel growth
secara simultan berpengaruh terhadap arus kas
masa depan. Hal ini dikarenakan perusahaan
dengan tingkat pertumbuhan (growth) penjualan
yang tinggi memiliki kecendrungan untuk
menghasilkan arus kas yang tinggi apabila
dilakukan transaksi secara cash. Apabila transaksi
dilakukan secara kredit maka akan berdampak
pada laba perusahaan dan arus kas di masa depan.

4. Kemampuan prediksi laba agregat meningkat
ketika variabel laba agregat dimoderasi oleh
variabel size dan growth. Hal ini dibuktikan
dengan nilai koefisien determinasi laba agregat
yang dimoderasi lebih besar daripada yang tidak
dimoderasi.

5. Laba disagregat yang terdiri dari arus kas operasi
dan total akrual secara simultan berpengaruh
terhadap arus kas masa depan. Hal ini dikarenakan
arus kas operasi sebagian besar berasal dari
aktivitas berulang yang dilakukan oleh perusahaan
secara terus menerus, arus kas tahun berjalan
dapat berulang kembali di tahun berikutnya
sehingga arus kas operasi saat ini dapat menjadi
prediktor bagi arus kas operasi masa depan.
Sedangkan, akrual pada laba memberikan
informasi yang berbeda, tidak hanya mengenai
tertundanya arus kas terkait dengan transaksi di
masa lalu, tetapi juga ekspektasi arus kas masa
depan terkait aktivitas operasi dan investasi masa
depan yang dilakukan oleh manajemen.

6. Laba disagregat yang dimoderasi variabel size
secara simultan berpengaruh terhadap arus kas
masa depan. Hal ini dikarenakan size yang diukur
dari total aset perusahaan merupakan salah satu
tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya
perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset
yang besar dinilai mampu menghasilkan laba dan
mampu menghasilkan arus kas perusahaan
bernilai positif. Ketika ukuran perusahaan besar
akan cenderung memiliki arus kas yang positif.
Perusahaan dengan size yang besar juga cenderung

memiliki transaksi penjualan yang tinggi, yang
dapat berdampak pada akrual perusahaan.

7. Laba disagregat yang dimoderasi variabel growth
secara simultan berpengaruh terhadap arus kas
masa depan. Hal ini dikarenakan perusahaan
dengan pertumbuhan (growth) yang tinggi maka
akan meningkatkan hubungan laba dengan arus
kas masa depan. Ketika perusahaan mengalami
tingkat penjualan yang tinggi maka akan
berdampak pada arus kas dan akrual yang di
hasilkan perusahaan. Contoh, ketika penjualan
perusahaan tinggi, maka tinggi pula arus kas
masuk perusahaan, dan tinggi pula akrualnya
apabila melakukan penjualan secara kredit.

8. Kemampuan prediksi laba disagregat meningkat
ketika variabel laba disagregat dimoderasi oleh
variabel size dan growth. Hal ini dibuktikan
dengan nilai koefisien determinasi laba disagregat
yang dimoderasi lebih besar daripada yang tidak
dimoderasi.

9. Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan
memasukkan jenis usaha la innya serta
memasukkan sekaligus membandingkan untuk
perusahaan yang memiliki laba negatif.
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