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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Grand Theory  

 Signaling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977), 

menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik 

mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi 

tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. 

Teori sinyal menjelaskan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi 

tertentu. Informasi yang dipublikasikan sebagai  suatu pengumuman akan 

memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik 

(good news) atau signal buruk (bad news). Jika informasi tersebut sebagai 

sinyal baik maka investor akan tertarik untuk mengambil langkah lebih 

lanjut. Begitu pula sebaliknya, jika sinyal buruk lebih tercemin dari informasi 

yang dihasilkan maka investor akan beralih dan mencari perusahaan lain 

yang mempunyai informasi lebih baik.  

 Menurut Apriliana (2014) bahwa investor, kreditor dan pengguna 

laporan keuangan lainnya membutuhan informasi laba perusahaan untuk 
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membuat keputusan bisnis. Informasi laba berhubungan dengan arus kas 

karena ketika laba perusahaan naik, akan ada peningkatan dividen yang akan 

dibagikan perusahaan kepada pemegang saham atau investor dan hal tersebut 

akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Ketika perusahaan 

mendapatkan tambahan modal, maka perusahaan memiliki dana lebih untuk 

meningkatkan aktivitas operasional perusahaan. Sebaliknya, ketika aktivitas 

operasi perusahaan semakin baik maka perusahaan dapat menghasilkan arus 

kas untuk membayar dividen, melunasi pinjaman dan meningkatkan kegiatan 

operasional perusahan. 

Sesuai dengan teori sinyal yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

perubahan piutang, semakin tinggi perubahan piutang akan yang 

berpengaruh meningkatnya arus kas operasi masa depan. Dalam melakukan 

penjualan produk, perusahaan menyediakan pemberian fasilitas kredit bagi 

pelanggan. Piutang usaha berasal dari penjualan produk perusahaan secara 

kredit kepada pelanggan akan mempengaruhi arus kas masuk dari aktivitas 

operasi di masa mendatang ketika piutang dagang itu dilunasi (Apriliana, 

2014).  

Sesuai dengan teori sinyal yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

perubahan persediaan, semakin tinggi perubahan persediaan akan yang 

berpengaruh meningkatnya arus kas operasi masa depan. Persediaan 

merupakan aktiva yang siap dijual atau tersedia untuk dijual dalam situasi 

normal perusahaan, aktiva dalam proses produksi atau dalam perjalanan dan 
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bahan atau perlengkapan untuk proses produksi. Perubahan persediaan dapat 

mencerminkan penurunan atau peningkatan penjualan dan selanjutnya 

berpengaruh pada arus kas operasi perusahaan di masa mendatang karena 

akan adanya aliran kas masuk saat pendapatan dari penjualan tersebut 

diterima (Apriliana, 2014). 

Sesuai dengan teori sinyal yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

perubahan beban depresiasi, semakin tinggi perubahan beban depresiasi 

maka arus kas operasi satu tahun kedepan perusahaan mengalami 

peningkatan. Menurut Prayoga (2012) biaya perolehan aktiva tetap akan 

dibebankan secara bertahap terhadap barang yang dihasilkan yang kelak 

akan dijual. Penjualan yang terjadi akan menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan yang kelak menghasilkan aliran arus kas masuk pada saat 

pendapatan tersebut diterima.  

2. Arus Kas Operasi Masa Depan 

 Menurut Rudianto (2012) lapoan arus kas adalah suatu laporan tentang 

aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode 

tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan 

pengeluaran kas tersebut. Arus kas operasi merupakan arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi. Arus kas aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang 

berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus 

semua upaya yang terkait dengan menjual produk tersebut. Artinya, semua 
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aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh laba usaha 

dimasukan dalam kelompok ini. 

 Dalam penelitian Tarigan (2013) menuliskan definisi arus kas operasi 

masa depan menurut Stive dan Skousen pada tahun 2004, arus kas operasi 

masa depan adalah arus kas operasi perusahaan di masa yang akan datang atu 

di periode berikutnya yang diharapkan mampu berkembang dengan baik 

sesuai dengan prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. 

 Menurut Al-azhar (2013) arus kas operasi adalah arus kas yang berasal 

dari aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan. Arus kas operasi 

masa depan dapat dihitung dengan rumus Cash Flow Operation (CFO) = 

Pendapatan Sebelum Penyusutan (Rp) – Biaya Bunga (Rp) + Pendapatan 

Bunga (Rp) – Pajak (Rp) – AWC. 

 Menurut Sulistyawan (2015) arus kas dari aktivitas operasi merupakan 

indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Arus kas operasi masa depan dapat dihitung dengan rumus Arus Kas Operasi 

= Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasit+1 (Rp). 

 Menurut Hidayati (2017) pengelolaan arus kas yang baik merupakan 

kunci keberlangsungan sebuah usaha, karena segala aktivitas operasional 

sebuah perusahaan sangat tergantung pada arus kas. Tidak dapat dipungkiri 
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bahwa hampir seluruh aktivitas perusahaan dilakukan dengan menggunakan 

kas, oleh karena itu agar bisnis dapat berjalan dengan baik, paling tidak 

perusahaan harus dapat menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran 

kas. Namun perlu diperhatikan lebih dalam apakah sumber penerimaan 

berasal dari aktivitas operasi atau aktivitas pendanaan. Arus kas operasi masa 

depan dapat dirumuskan Arus Kas Operasi = Arus Kas Operasit+1 (Rp) dibagi 

Total Aset (Rp) dikali 100%. 

3. Laba Bersih 

 Menurut Harnanto (2002) Laba bersih merupakan hasil akhir 

penjumlahan dari penjumlahan dari pendapatan dan keuntungan dalam satu 

periode akuntansi dan menguranginya dengan beban dan kerugian dalam 

periode terkait. Istilah lain seperti earning dan profit seringkali digunakan 

sebagai sinonim untuk penghasilan atau income. Laba bersih dapat 

dinyatakan secara matematis Laba Bersih = Pendapatan (Rp) – Beban (Rp) + 

Untung (Rp) – Rugi (Rp). 

 Menurut  Rispayanto (2013) Angka laba bersih menunjukan selisih 

antara seluruh pendapatan dari kegiatan operasi maupun non operasi 

perusahaan. Laba bersih disesuaikan dengan penghasilan (beban) non kas dan 

dengan akrual, untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Dengan adanya 

rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi dapat 

membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas melalui 
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prediksi laba. Laba bersih dapat dinyatakan dengan rumus Laba Sebelum 

Pajak (Rp) – Beban Pajak (Rp). 

 Sedangkan menurut Hidayati (2017) Laba merupakan alat ukur kinerja 

sebuah perusahaan secara periodik. Laba diperlukan untuk menilai perubahan 

potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dapat dikendalikan di masa 

depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

merumuskan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan pertambahan sumber dayanya. Bagi investor, laba berarti 

peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan diterima melalui pembagian 

dividen. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen, 

sehingga laba dapat pula diinterpretasikan sebagai pengukur keefektifan dan 

keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Laba 

bersih dapat dirumuskan Laba Bersih = Laba Bersih (Rp) Tahun Amatan 

dibagi Total Aset (Rp) dikali 100%. 

4. Perubahan Piutang 

 . Piutang meliputi semua klaim atau hak untuk menuntut pembayaran 

kepada pihak lain, yang pada umumnya akan berakibat adanya penerimaan 

kas dimasa yang akan datang. Tagihan atau piutang, biasanya timbul sebagai 

akibat dari transaksi-transaksi penjualan barang dan/atau penyerahan jasa, 

pemberian pinjaman, pesanan-pesanan yang diterima atas saham dan surat 

berharga lain yang diterbitkan, klaim atas ganti rugi dari perusahaan asuransi, 

dan sewa atas aktiva yang dioperasikan oleh pihak lain. Tagihan yang timbul 
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dari transaksi penjualan barang dan/atau penyerahan jasa kepada pelanggan, 

pada umumnya merupakan sebagian besar dari modal kerja perusahaan. 

Sebagai akibatnya, masalah pengendalian dan kebijakan kredit, serta 

pengumpulan piutang merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan 

perhatian serius oleh manajemen (Harnanto, 2002). Steven Bragg (2018) 

menuliskan definisi perubahan piutang yaitu peningkatan atau penurunan 

jumlah uang tunai yang ditanggung pelanggan oleh perusahaan. 

 Menurut Sulistyawan (2015) Piutang timbul ketika sebuah perusahaan 

menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas 

dimasa mendatang. Prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk 

memberikan kredit kepada pelanggan, melakukan pengiriman barang, 

penagihan dan akhirnya menerima pembayaran. Perubahan Piutang dapat 

dirumuskan dengan Perubahan Piutang = Piutang Usahat+1 (Rp) – Piutang 

Usahat (Rp).  

 Triyono (2011) menyebutkan bahwa penjualan yang dilakukan secara 

kredit akan menghasilkan peningkatan piutang, dimana penerimaan kas akan 

dilakukan beberapa waktu mendatang. Oleh karena itu kenaikan penjualan 

kredit akan diikuti dengan kenaikan atas perubahan piutang dan akan 

berimbas pada aliran kas masuk operasi. Perubahan piutang dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus Perubahan Piutang = Piutang Usahat (Rp) – 

Piutang Usahat-1 (Rp). 
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 Menurut Prayoga (2012) transaksi paling umum yang menciptakan 

piutang adalah penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Piutang akan 

mempengaruhi aliran kas operasi di masa mendatang. Piutang pada periode 

berjalan akan mengakibatkan aliran arus kas masuk bertambah pada saat 

piutang tersebut dilunasi. Perubahan piutang dapat dirumuskan dengan 

∆Piutang = Log (Piutangt (Rp) – Piutangt-1 (Rp)). 

5. Perubahan Persediaan 

 Menurut Harnanto (2002) Persediaan adalah meliputi semua barang 

yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dan/ atau dikonsumsi 

dalam operasi normal perusahaan. Para pemakai laporan keuangan juga 

beranggapan bahwa informasi menyangkut persediaan sangat penting untuk 

membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan keputusan-keputusan 

ekonomi lain sejenis. Menurut Steven Bragg (2018) menuliskan definisi 

perubahan persediaan adalah selisih antara total persediaan untuk periode 

pelaporan akhir (masa mendatang) dan periode pelaporan saat ini. konsep ini 

digunkan dalam menghitung biaya barang yang dijual dan dapat digunakan 

untuk meninjau seberapa baik persediaan yang dikelola. 

 Menurut PSAK No 14 Tahun 2009, persediaan merupakan aktiva yang 

tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi atau dalam 

bentuk bahan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa. Menurut Sulistywan (2015) perubahan persediaan dapat 
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menggunakan rumus Perubahan Persediaan = Persediaant+1 (Rp) – 

Persediaant (Rp). 

 Triyono (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kas keluar 

untuk persediaan biasanya mendahului penjualan. Ketika penjualan 

meningkat, perusahaan membeli tambahan persediaan untuk mendukung 

ekspektasi penjualan masa depan. Perubahan persediaan dapat dirumuskan 

dengan Perubahan Persediaan = Persediaant (Rp) –Persediaant-1 (Rp). 

 Menurut Prayoga (2012) kenaikan atau penurunan perubahan 

persediaan mengindikasikan adanya kenaikan atau penurunan penjualan, dan 

penjualan ini akan mempengaruhi aliran arus kas masuk pada aktivitas 

operasi pada saat pendapatan tersebut diterima, sehingga perubahan 

persediaan akan berpengaruh pada arus kas operasi di masa mendatang. 

Perubahan persediaan dapat dirumuskan dengan ∆Persediaan = Log 

(Persediaant (Rp) – Persediaant-1 (Rp)). 

6. Perubahan Beban Depresiasi 

 Menurut Harnanto (2002) depresiasi adalah suatu proses alokasi kos 

atau nilai perolehan aktiva tetap yang tujuan pokoknya adalah untuk 

menentukan laba-rugi dalam periode-periode akuntansi di mana aktiva 

digunakan dalam proses atau kegiatan atau merealisasikan pendapatan. 

Menurut Steven Bragg (2018)  perubahan beban depresiasi adalah selisih 

antara total beban depresiasi untuk periode pelaporan akhir (masa 

mendatang) dan periode pelaporan saat ini. 
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 Menurut Sulistyawan (2015) Beban Depresiasi merupakan preoses 

akuntansi dalam pengalokasian harga perolehan aktiva tetap ke beban selama 

periode-periode aktiva yang digunakan. Biaya perolehan akan dibebankan 

secara bertahap barang akan dijual. Penjualan akan menghasilkan pendapatan 

perusahaan yang akan memenuhi arus kas masuk pada saat menerima 

pendapatan tersebut. Perubahan depresiasi dapat dihitung dengan Perubahan 

Depresiasi = Beban Depresiasit+1 (Rp) – Beban Depresiasit (Rp). 

  Menurut Al-azhar (2013) hubungan antara beban depresiasi dengan 

arus kas operasional akan positif apabila ada kenaikan beban depresiasi yang 

diartikan sebagai penambahan aktiva tetap untuk mendukung produksi 

perusahaan. Peningkatan produksi akan berhubungan terhadap pendapatan 

melalui penjualan yang akhirnya arus kas operasi akan mengalami kenaikan. 

Untuk perhitungan beban depresiasi dapat menggunakan rumus Depresiasi = 

Log (Depresiasit (Rp) + Amortisasit(Rp)). 

  Depresiasi adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya 

perolehan aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional 

selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva 

tersebut (Kieso et al, 2008). Biaya perolehan aktiva tetap akan dibebankan 

secara bertahap terhadap barang yang dihasilkan yang kelak akan dijual. 

Penjualan yang terjadi akan menghasilkan aliran arus kas masuk pada saat 

pendapatan tersebut diterima, sehingga beban depresiasi akan berpengaruh 

terhadap arus kas aktivitas operasi di masa depan (Prayoga, 2012). Perubahan 

Pengaruh Laba Bersih... Fitri Puspita Sari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



95 
 

depresiasi dapat menggunakan rumus Depresiasi = Log (Depresiasit (Rp) + 

Amortisasit (Rp)). Sedangkan menurut Hidayati (2017) perubahan depresiasi 

dapat dihitung dengan rumus Perubahan Depresiasi = Depresiasit (Rp) dibagi 

Total Aset (Rp) dikali 100%.                

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan laba 

bersih, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan depresiasi. Dapat 

dilihat pada table sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & 

Tahun 

Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

1 Sulistyawan 

(2015) 

a. Laba 

Bersih 

b. Arus Kas 

Operasi 

c. Perubahan 

Piutang 

d. Perubahan 

Hutang 

e. Perubahan 

Persediaan 

f. Perubahan 

Beban 

Depresiasi 

Prediksi Arus 

Kas Operasi 

di Masa 

Depan 

 

a. Laba Bersih 

berpengaruh 

b. Arus Kas Operasi 

berpengaruh 

c. Perubahan Piutang 

berpengaruh 

d. Perubahan Hutang 

berpengaruh 

e. Perubahan 

Persedian 

berpengaruh 

f. Perubahan Beban 

Depresiasi 

berpengaruh. 
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2 Binilang 

(2017) 

a. Laba 

Bersih 

b. Perubahan 

Piutang 

Usaha 

c. Perubahan 

Utang 

Usaha 

d. Perubahan 

Persediaan 

 

Arus Kas 

Operasi di 

Masa Depan 

 

a. Laba Bersih 

berpengaruh 

positif. 

b. Perubahan 

Piutang Usaha 

tidak 

berpengaruh. 

c. Perubahan Utang 

Usaha tidak 

berpengaruh. 

d. Perubahan 

persediaan tidak 

berpengaruh. 

No Peneliti & 

Tahun 

Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

3 Hidayati 

(2017) 

a. Laba 

Bersih 

b. Free Cash 

Flow 

c. Perubahan 

Piutang 

d. Perubahan 

Persediaan 

e. Perubahan 

Utang 

f. Perubahan 

Depresiasi 

Prediksi Arus 

Kas Operasi 

di Masa 

Depan 

 

a. Laba Bersih tidak 

berpengaruh 

b. Free Cash Flow 

berpengaruh 

negatif  signifikan 

c. Perubahan 

Piutang 

berpengaruh 

negatif  signifikan 

d. Perubahan 

Persediaan 

berpengaruh 

negatif  signifikan 

e. Perubahan Utang 

berpengaruh 

positif  signifikan 

f. Perubahan 

Depresiasi tidak 

berpengaruh 

 

 

 

 

4 Martini a. Laba Arus Kas a. Laba Bersih 
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(2017) Bersih 

b. Ukuran 

Perusahaan 

c. Arus Kas 

Aktivitas 

Operasi 

d. Perubahan 

Piutang 

e. Perubahan 

Persediaan 

f. Perubahan 

Hutang 

g. Beban 

Depresiasi  

 

Aktivitas 

Operasi di 

Masa 

Mendatang 

 

berpengaruh 

positif  

b. Ukuran 

Perusahaan 

terkena 

multikolonieritas 

(sehingga variabel 

dihapus) 

c. Arus Kas 

Aktivitas Operasi 

tidak berpengaruh 

d. Perubahan 

Piutang tidak 

berpengaruh 

e. Perubahan 

Persediaan tidak 

berpengaruh 

f. Perubahan Hutang 

berpengaruh 

positif signifikan 

g. Beban Depresiasi 

berpengaruh 

positif  

No Peneliti & 

Tahun 

Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

5 Salehuddin 

(2016) 

a. Laba 

Bersih 

b. Perubahan 

Utang 

c. Perubahan 

Persediaan 

 

Memprediksi 

Arus Kas 

Operasi Masa 

Depan 

 

a. Laba Bersih 

berpengaruh 

positif signifikan 

b. Perubahan Utang 

tidak berpengaruh  

c. Perubahan 

Persediaan tidak 

berpengaruh  

6 Jemaa 

(2015) 

a. Laba Masa 

Lalu 

b. Pemilahan 

Laba dalam 

Arus Kas 

dan Total 

Akrual 

c. Pemisahan 

akrual 

 

Memprediksi 

Arus Kas 

Masa Depan 

 

a. Laba Masa Lalu 

berpengaruh  

b. Pemilahan Laba 

dalam Arus Kas 

dan Total Akrual 

berpengaruh  

c. Pemisah Akrual 

berpengaruh  
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7 Migayana 

(2014) 

a. Laba 

Bersih 

b. Perubahan 

Piutang 

c. Perubahan 

Persediaan 

d. Perubahan 

Utang 

 

Arus Kas di 

Masa 

Mendatang 

 

a. Laba Bersih 

berpengaruh 

positif signifikan 

b. Perubahan 

Piutang tidak 

berpengaruh 

positif signifikan 

c. Perubahan 

persediaan 

berpengaruh 

negatif  

d. Perubahan Utang 

berpengaruh 

positif  

8 Al-azhar 

(2013) 

a. Laba 

b. Ukuran 

Perusahaan 

c. Piutang 

Perusahaan 

d. Persediaan 

e. Beban 

Depresiasi 

 

Arus Kas 

Aktivitas 

Operasi Masa 

Depan 

 

a. Laba berpengaruh  

b. Ukuran 

Perusahaan tidak 

berpengaruh  

c. Piutang 

Perusahaan 

berpengaruh  

d. Persediaan tidak 

berpengaruh  

e. Beban Depresiasi 

berpengaruh  

No Peneliti & 

Tahun 

Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

9 Rispayanto 

(2013) 

a. Laba Kotor 

b. Laba 

Operasi 

c. Laba 

Bersih 

d. Arus Kas 

Operasi 

Memprediksi 

Arus Kas 

Aktivitas 

Operasi 

Mendatang 

 

a. Laba Kotor tidak 

berpengaruh  

b. Laba Operasi 

berpengaruh 

positif 

c. Laba bersih tidak 

berpengaruh  

d. Arus Kas Operasi 

berpengaruh 

positif  

10 Francis 

(2015) 

a. Perubahan 

Piutang 

b. Perubahan

Persedian 

c. Perubahan 

Memprediksi 

Arus Kas 

Aktivitas 

Operasi 

Mendatang 

a. Perubahan 

Piutang 

berpengaruh 

positif signifikan 

b. Perubahan 
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Hutang  Persediaan 

berpengaruh 

positif signifikan 

c. Perubahan Hutang 

berpengaruh 

positif signifikan 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berikut adalah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

beserta dengan gambar model kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut : 

1. Hubungan Laba Bersih terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan 

 Menurut Harnanto (2002) laba bersih memberikan informasi kepada 

para pemakai laporan tentang kinerja perusahaan dalam satu periode 

akuntansi untuk dapat dibandingkan dengan kinerja perusahaan tahun-tahun 

sebelumnya atau dengan kinerja perusahaan lain dalam tahun yang sama. 

Informasi tentang laba yang dihasilkan oleh perusahaan dimasa lalu, dan 

komponen-komponen yang membentuk laba tersebut akan sangat membantu 

para pemodal adan kreditur dalam membuat prediksi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba, dan evaluasi secara baik tentang peluang mereka 

untuk memperoleh kembali pembayaran investasi dan pinjamannya kepada 

perusahaan. 

 Menurut Triyono (2011) laba dan arus kas operasi keduanya 

merupakan indikator potensi pertumbuhan masa depan. Keduanya merupakan 

dasar bagi investor maupun pembuat keputusan lain dalam mengestimasi 

kinerja operasi masa depan. Laba dengan arus kas operasi mempunyai 
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kemampuan prediksi lebih baik disbanding laba atau arus kas operasi secara 

sendiri-sendiri dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 

2. Hubungan Perubahan Piutang terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan 

 Proweb (2015) menyatakan kenaikan atau penurunan piutang dagang 

menjadi faktor penentu dari arus kas dari aktivitas operasional. Jika dalam 

income statement mencerminkan pendapatan, maka arus kas aktivitas 

operasional mencerminkan pembayaran pelanggan-pelanggan peusahaan. 

 Menurut Triyono (2011) bahwa penjualan yang dilakukan secara 

kredit akan menghasilkan peningkatan piutang, dimana pengumpulan kas 

dilakukan beberapa waktu mendatang. Oleh karena itu kenaikan penjualan 

kredit akan diikuti kenaikan perubahan dalam piutang dan aliran kas masuk 

operasi setelah penjualan (lags sales). Kenaikan ini biasanya juga diikuti 

kenaikan aktiva lancer dan mengurangi kesenjangan antara aruskas operasi 

dan laba akrual.  

3. Hubungan Perubahan Persediaan terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan 

 Menurut Triyono (2011) mengatakan bahwa perubahan dalam 

penjualan menyebabkan perubahan persediaan saat ini dan periode 

berikutnya. Perubahan persediaan saat ini dapat mengidentifikasikan 

pembayaran masa yang akan datang yang berkaitan dengan perubahan 

penjualan periode sebelumnya. Maka perubahan persediaan berpengaruh 

terhadap arus kas operasi masa depan yang berkaitan dengan pembayaran 

masa yang akan datang. 
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H1(+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

4. Hubungan Beban Depresiasi terhadap Arus Kas Operasi 

 Menurut Al-azhar (2013) mengatakan bahwa hubungan antara beban 

depresiasi dengan arus kas operasional akan berpengaruh positif apabila ada 

kenaikan beban depresiasi yang diartikan sebagai penambahan aktiva tetap 

untuk mendukung produksi perusahaan. Peningkatan produksi akan 

berhubungan terhadap pendapatan melalui penjualan yang akhirnya arus kas 

operasi akan mengalami kenaikan. 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh Laba Bersih terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan 

Laba Bersih (X1) 

Perubahan Piutang (X3) 

Perubahan Persediaan (X4) 

Perubahan Beban Depresiasi 

(X5) 

Prediksi Arus Kas 

Operasi Masa Depan 

(Y) 
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 Menurut Harnanto (2002) Informasi tentang laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan dimasa lalu, dan komponen-komponen yang membentuk laba 

tersebut akan sangat membantu para pemodal adan kreditur dalam membuat 

prediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dan evaluasi 

secara baik tentang peluang mereka untuk memperoleh kembali pembayaran 

investasi dan pinjamannya kepada perusahaan. 

 Dalam penelitian Sulistyawan (2015) mengungkapkan pendapat 

(Barth, 2001) bahwa laba tidak hanya memberikan perbedaan informasi 

tentang arus kas yang terhubung pada transaksi masa lalu, tetapi juga 

memprediksi arus kas masa depan yang terhubung pada prediksi aktivitas 

pengoperasian masa depan dan investasi masa depan. Penelitian yang 

dilakukan Salehuddin (2016) dan Binilang (2017) menunjukan hasil laba 

bersih berpengaruh positif terhadap arus kas operasi masa depan. 

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini: 

H1 : Laba Bersih berpengaruh Positif terhadap Arus Kas Operasi Masa 

Depan. 

2. Pengaruh Perubahan Piutang Arus Kas Operasi MasaDepan 

 Menurut Triyono (2011) menyebutkan bahwa penjualan yang dilakukan 

secara kredit akan menghasilkan peningkatan piutang, dimana penerimaan 

kas akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Oleh karena itu kenaikan 

penjualan kredit akan diikuti dengan kenaikan atas perubahan piutang dan 

akan berimbas pada aliran kas masuk operasi. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Sulistyawan (2015) dan Francis (2012) menunjukan hasil perubahan piutang 

berpengaruh positif terhadap arus kas operasi masa depan. Berdasarkan hal 

tersebut, hipotesis kedua penelitian ini : 

H2 : Perubahan Piutang berpengaruh Positif terhadap Arus Kas Operasi 

Masa Depan.  

3. Pengaruh Perubahan Persediaan Arus Kas Operasi MasaDepan 

 Menutut Triyono (2011) menyatakan bahwa kualitas laba memperkuat 

arus kas dan komponen akrual dalam memprediksi arus kas mas depan. Hal 

ini disebabkan karena penurunan persediaan barang jadi mengindikasikan 

adanya penjualan yang berdampak dengan arus kas masuk, sedangkan 

peningkatan persediaan bahan baku mengindikasikan adannya pembelian 

bahan baku yang akan mempengaruhi arus kas keluar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sulistyawan (2015) dan jemaa (2015) menunjukan hasil 

perubahan persediaan berpengaruh positif terhadap arus kas operasi masa 

depan. Berdasarkanhal tersebut, hipotesis ketiga penelitian ini : 

H3 : Perubahan Persediaan berpengaruh Positif terhadap Arus Kas Operasi 

Masa Depan.  

4. Pengaruh Perubahan Beban Depresiasi Arus Kas Operasi MasaDepan 

 Dalam penelitian Sulistyawan(2015) mengungkapkan pendapat (Barth, 

2001)yang membuktikan bahwa laba disaggregat menjadi akrual dan arus kas 

utama komponen yaitu perubahan piutang dan hutang, persediaan, depresiasi, 

amortisasi dan akrual lainnya secara signifikan dapat mempengaruhi arus kas 
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operasi di masa depan. Hal ini menunjukan bahwa komponen akrual 

membantu memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistyawan (2015) dan Al-azhar (2013) menunjukan hasil perubahan beban 

depresiasi berpengaruh positif terhadap arus kas operasi masa depan. 

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keempat penelitian ini: 

H4 : Perubahan Beban Depresiasi berpengaruh Positif terhadap Arus Kas 

Operasi Masa Depan. 
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