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ABSTRAK 

ARTI YULIANI. Pengaruh Arus Kas dan Laba Terhadap Kemampuan 

Memprediksi Arus Kas Masa Depan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas dan laba terhadap arus 

kas masa depan perusahaan manufaktur, baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan pendekatan kuantitatif. 

Pengumpulan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri atas 

uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa terdapat pengaruh 

secara parsial antara arus kas dengan arus kas masa depan. Dapat dilihat dari hasil 

analisis data yang menunjukkan thitung sebesar 19,723 lebih besar dari ttabel sebesar 

2,028. Laba secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap arus kas masa depan, 

hal ini dilihat dari analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar -1,346 lebih 

kecil dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,028. Secara simultan terdapat pengaruh 

antara arus kas dan laba terhadap arus kas masa depan. Dapat dilihat dari analisis 

data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 567,417 lebih besar dari Ftabel sebesar 

3,26. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara arus kas dan laba 

terhadap arus kas masa depan dengan koefisien korelasi berganda 0,969 dengan 

demikian, hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui koefisien determinasi 

(R2) sebesar 96,9 %. 

Kata kunci : Arus Kas Operasi, Laba Bersih, Arus Kas Masa Depan 
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ABSTRACT 

ARTI YULIANI. The Influence of Cash Flow and Earnings on The Ability to 

Predict Future Cash Flow of Manufacturing Companies Listed on IDX Period 

2017. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2018. 

This study aims to determine the effect of cash flow and earnings on future cash 

flows of manufacturing companies, either partially or simultaneously. This 

research uses regression analysis method with quantitative approach. Collection 

of sample using simple random sampling. Data analysis technique used is multiple 

linear regression, and hypothesis test consisting of t-test and F-test. Based on result 

of data analysis known that there is partial influence between cash flow with future 

cash flow. Can be seen from the data analysis that shows tcount of 19,723 is greater 

than ttable of 2.028. Partial earnings have no effect on future cash flows, this is seen 

from the analysis of data showing tcount value of -1,346 smaller than the ttable of 

2.028. Simultaneously there is an effect between cash flow and earnings to future 

cash flows. Can be seen from the data analysis showing the value of Fcount of 

567,417 is greater than Ftable of 3.26. There is a positive and significant influence 

between cash flow and earnings to future cash flows with 0.969 multiple correlation 

coefficient thus, the research hypothesis is accepted, then the coefficient of 

determination (R2) is 96.9%. 

Keywords : Operating Cash Flow, Net Earnings, Future Cash Flow 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Setiap manusia memiliki pusaran waktunya masing-masing. 

Ia yang cepat sampai adalah manusia yang pandai-pandai 

bersyukur. Setiap ketercapaian kecil ia resapi berkah di 

dalamnya. Yang ada hanya langkah-langkah ringan dan 

senyum seringan kapas. Boleh jadi apa yang orang lain dapat 

pagi ini adalah apa yang kita terima sore kemarin. Dan boleh 

jadi, kamu baru mendapat lusa apa yang orang lain dapat 

petang hari ini. 

 

~ Arti Yuliani 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, 

Bapak Jazuli dan Ibu Nur Azizah. Keduanya yang mendidik 

dan yang menjadikan saya sebagai pribadi yang orang-orang 
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