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ABSTRAK 

 

ULFA FAJARINI. Analisis Kemampuan Arus Kas Operasi dan Komponen-

komponen Akrual Terhadap Prediksi Arus Kas Masa Depan. Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator dari laporan 

keuangan yang dapat memprediksi arus kas masa depan.  Arus kas operasi, 

perubahan piutang, dan perubahan hutang digunakan sebagai variabel bebas yang 

diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat arus kas masa depan yang 

diproksikan dengan arus kas operasi t+1. Periode dalam penelitian ini selama 4 

tahun, 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh 27 sampel perusahaan dari 

total 80 populasi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan 

terhadap prediksi arus kas masa depan. Sedangkan perubahan piutang dan 

perubahan hutang tidak berpengaruh terhadap prediksi arus kas masa depan pada 

perusahaan consumer goods, industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2015. 

 

Kata kunci: Prediksi arus kas masa depan, arus kas operasi, komponen-

komponen akrual, perubahan piutang, perubahan hutang. 
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ABSTRACT 

 

UlFA FAJARINI. Analysis the Ability of  Operating Cash Flow and Accruals 

Components on Prediction of Future Cash Flow of Customer Goods, Basic 

Industries and Chemicals Companies Listed in BEI 2011-2015. 

 

This research studied the impact of operating cash flow, changes in account 

receivables and changes in accounts payables were used as an independent 

variabel which were assumed have an impact to prediction of future cash flow 

(dependent variabel) proxied by Operating cash flow on the periode t+1. Period 

used are four years, from 2011 to 2015, using secondary data such as financial 

statements published by Bursa Efek Indonesia (BEI). The techniques used for 

sampling is purposive sampling, hence 27 company with a total population of 80. 

 

The result of this study show that operating cash flow significantly affect to 

prediction of future cash flow. Changes in Account Receivable and Account 

Payable had no significant influence to prediction of future cash flow in 

Consumer Goods, Basic Industries and Chemicals Companies in BEI 2011-2015. 

 

Keyword: Prediction future cash flow, operating cash flows, accrual components, 

changes in account receivables, changes in account payables. 
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