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ABSTRAKSI

Umar Syahmadi, 2006. “PENGGUNAAN INFORMASI LABA DAN
ARUS KAS OPERASI UNTUK MEMPREDIKSI LABA DAN ARUS KAS
(Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ). Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan kemampuan
laba dan arus kas operasi sebagai prediktor yang andal yang dapat digunakan untuk
memprediksi laba dan arus kas.

Sampel yang digunakan adalah 50 perusahaan manufaktur yang ada di Bursa
Efek Jakarta, yang mana teknik pengambilan sampelnya adalah dengan purposive
sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan
auditan tahun 2002 yang dipublikasikan di BEJ selama tahun 2003 melalui surat
kabar dan sumber lain yang mendukung. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dengan persamaan: Y = a + b1X1 +
b2X2 + ε. Setelah diketahui masing-masing variabel, kemudian diuji hipotesis dengan
uji-F dan uji-t.

Simpulan yang diperoleh adalah bahwa dari kedua variabel ternyata laba dan
arus kas operasi berpengaruh terhadap prediksi laba, sedangkan laba dan arus kas
operasi tidak berpengaruh terhadap prediksi arus kas perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEJ.

Kata kunci: Informasi laba, Arus Kas Operasi, Laba.
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