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ABSTRAK 

 

Oktarifan Ahmad, 2016: Pengaruh Laba dan Komponen Akrual terhadap 

Kemampuan Memprediksi Arus Kas Masa Depan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014). Universitas 

Negeri Jakarta. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba bersih dan 

komponen akrual yang terdiri dari perubahan hutang, perubahan piutang, dan 

perubahan persediaan terhadap kemampuan memprediksi arus kas masa depan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Dengan metode purposive 

sampling yang dilakukan dalam penelitian ini, maka didapatkan 114 jumlah 

observasi selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda untuk menguji keempat hipotesis yang ada dengan tingkat 

signifikansi 5% dan menggunakan SPSS 22. 

 Berdasarkan uji hasil uji analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih berpengaruh positif 

terhadap kemampuan memprediksi arus kas masa depan. Sedangkan perubahan 

hutang, perubahan piutang, dan perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan memprediksi arus kas masa depan. 

 

Kata kunci: Laba bersih, komponen akrual, perubahan hutang, perubahan 

piutang, perubahan persediaan, dan kemampuan memprediksi arus kas masa 

depan.  
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ABSTRACT 

 

Oktarifan Ahmad, 2016: The Influnce of Earning and Accrual Components in 

Predicting Cash Flow in the future (Empirical Study on Manufacturing Company 

in 2012 – 2014). 

 This research aims to examine the influence of net earnings and accrual 

components such as changes in payable, changes in receivable, and changes in 

inventory. This research uses secondary data with the population of all 

manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2012-2014. 

While the sampling method used was purposive sampling method which is overall 

114 observation choosen. This research uses multiple linear regression analysis 

method to test the hypnothesis at 5% significance and using SPSS 22.  

 From the analysis performed in this research, it can be concluded that net 

earnings has a positive and significant  influence to the selection in predicting 

cash flow in the future. While the accrual components have no significant 

influence to the selection in predicting cash flow in the future. 

 

Keywords: Net earning, Accrual components, Changes in Payable, Changes in 

Receivable, Changes in Inventory, and Predicting Cash Flow in the future.  
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