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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti empiris mengenai pengaruh 

kualitas laba terhadap kemampuan prediktif laba dan arus kas operasi dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan. Sample penelitian ini menggunakan 

data sekuder berupa laporan keungan 19 perusahaan dengan 76 laporan laba rugi 

dan arus kas yang diterbitkan oleh BEI pada tahun amatan 2009-2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab- 

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Laba memiliki kemampuan prediksi positif terhadap arus kas operasi masa 

depan dengan kemampuan prediksi sebesar 48,6% lebih baik dibanding 

kemampuan prediksi kas. 

2. Arus kas operasi memiliki kemampuan prediksi positif terhadap arus kas 

operasi masa depan dan kemampuan yang lebih rendah dibanding laba 

dalam memprediksi arus kas operasi masa depan dengan kemampuan 

prediksi sebesar 42,5%. 

3. Laba dan arus kas operasi secara simultan memiliki kemampuan prediksi 

arus kas operasional yang lebih baik dibanding dibandingkan dengan laba 

atau arus kas operasi secara sendiri-sendiri dengan kemampuan prediksi 

sebesar 54,4%. 
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4. Kualitas laba memperkuat kemampuan prediksi dari  laba dan arus kas 

operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa depan dengan 

kemampuan prediksi sebesar 57,1%. 

Penelitian ini menemukan bahwa dengan mempertimbangkan kualitas laba 

dalam memprediksi arus kas operasi masa depan dapat meningkatkan kemampuan 

prediktif dari laba dan arus kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa 

depan. Penelitian ini mendukung pernyataan FASB dan PSAK bahwa laporan 

laba rugi menyediakan laporan yang tidak lengkap tentang kinerja kecuali jika 

digunakan dalam hubungannya dengan neraca dan laporan arus kas dan jika laba 

semakin berkualitas, maka informasi laba akuntansi menjadi lebih bermanfaat.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Sebagiamana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Pemilihan sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang 

konsisten dalam daftar indeks LQ-45 selama periode amatan sehingga 

hasil riset belum tentu dapat digunakan untuk perusahaan diluar atau tidak 

pernah terdaftar kedalam indeks LQ-45. 

2. Model prediksi arus kas yang digunakan menggunakan indikator laba 

akuntansi sesudah pajak dan arus kas operasi perusahaan pada tahun 

tertentu tanpa memperhatikan stuktur aset perusahaan atau memecah 

indikator lainnya. 
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3. Variabel moderasi yang digunakan adalah kualitas laba sebagai pure 

moderator yang diukur dengan rumus yang sederhana tanpa 

menambahkan variabel kontrol karena sampel diasumsikan memiliki 

karakteristik likuiditas yang sama. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 sebaiknya dapat 

melakukan pengambilan kebijakan strategis selanjutnya terhadap laba dan arus 

kas operasi dan meningkatkan kualitas laba perusahaanya sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi aktivitas operasional untuk 

menghasilkan arus kas operasi yang lebih baik dimasa  mendatang.  

2. Bagi investor 

Dalam melakukan keputusan investasi, investor dapat menggunakan informasi 

mengenai laba dan arus kas operasi dan mengukur kualitas laba perusahaan 

dimana informasi keuangan tersebut dapat menjadi masukan dalam 

memprediksi arus kas operasi perusahaan dimasa mendatang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Dalam penelitian berikutnya dapat menggunakan model yang lain, 

seperti mempertimbangkan komposisi struktur modal perusahaan 

dalam mengukur indikator laba dan arus kas. 
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b. Diharapkan dapat menambah periode amatan dan mempertimbangkan 

variabel moderator lainnya dengan variabel kontrol agar hasil yang 

didapat lebih mencerminkan lagi atas prediksi arus kas operasi masa 

depan. 

c. Penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan penggunaan sampel 

perusahaan yang melaporkan laba dan arus kas positif serta 

mempunyai kualitas laba yang baik. 

d. Diharapkan agar memilih sampel perusahaan selain yang terdaftar 

dalam indeks LQ-45 seperti indeks Kompas 100, IHSG dan indeks 

lainnya untuk melihat apakah hasil penelitian ini tetap sama apabila 

sampel perusahaan yang dignakan selain perusahaan yang terdaftar 

dalam indeks LQ-45 sehingga hasil penelitian dapat di generalisasi.  

 




