
 

 

ABSTRAK 

Uba Saribulan (1148020308) Pengaruh Laba Terhadap Arus Kas Masa Mendatang 

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp dan Kertas Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Laba (Laba Kotor (Gross Profit) dan 

Laba Bersih (Net Income)) terhadap Arus Kas masa mendatang pada perusahaan Manufaktur 

Sub Sektor Pulp dan Kertas yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana tahun 

penelitian mulai dari 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel yang 

diggunakan adalah 6 perusahaan Manufaktur Manufaktur Sub Sektor Pulp dan Kertas yang 

tercatat sebagai perusahaan yang sah pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi bahan 

penelitian peneliti. 

Dalam beberapa tahun ini banyak kasus yang terjadi hampir pada semua perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Pulp dan Kertas mengalami banyak penurunan keuntungan atau laba. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor menurunnya konsumsi dari 

barang yang berbahan baku kertas, bahan baku yang memiliki harga yang sangat tinggi 

sedangkan penggunaan kertas menurun drastis dan jika harga barang dinaikan, akan 

mengalami penurunan penjualan pula. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius bagi 

semua perusahaan tertentu. 
 

Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian deskriptif dan verifikatif dengan 

menggunkan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data panel. Pemilihan model analisis 

dilakukan dengan uji chow yang mana model yang cocok adalah analisis Fixed effect method, 

lalu analisis yang dilakukan yaitu analisis regresi linier berganda, uji pengaruh parsial (t-test), 

uji pengaruh simultan (F-test), dan uji koefisien determinasi.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Laba Kotor berpengaruh positif 

terhadap arus kas masa mendatang. Hal ini dibuktikan dengan Laba Kotor memperoleh 

koefisien regresi 0.0067 dan nilai 𝛼 sebesar 0.05 dengan tingkat signifikansi Probabilitas 

Fhitung  < 0,05 (0.0067≤0.05)., sedangakan Laba Bersih  berpengaruh negatif terhadap arus kas 

masa mendatang. Laba Bersih memperoleh koefisien regresi sebesar -0.0068 dengan nilai 𝛼 

sebesar 0.05 dengan tingkat signifikansi nilai Probabilitas Fhitung  < 0,05 (-0.0068≤0.05). 

Secara simultan, Laba Kotor dan Laba Bersih berpengaruh secara simultan terhadap arus kas 

masa mendatang dengan nilai R2 sebesar 0.975638. 
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