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PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP 

PERTUMBUHAN FINANSIAL PADA BANK SYARIAH 

 

 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laba akuntansi berpengaruh terhadapa 

pertumbuahan finansial pada bank syariah. Untuk menganalisis arus kas operasi 

berpengaruh terhadap pertumbuhan finansial pada bank syariah. Untuk 

menganalisis arus kas hutang lancar berpengaruh terhadap pertumbuhan finansial 

pada bank syariah. Untuk menganalisis arus kas perubahan modal berpengaruh 

terhadap pertumbuhan finansial pada bank syariah. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Bank Syariah dan sampel dalam penelitian ini Bank Syariah Mandiri 

periode 2013-2017, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa variabel laba 

akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan finansial. 

Variabel arus kas operasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

pertumbuhan finansial. Variabel arus kas hutang lancar berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap pertumbuhan finansial. Variabel arus kas perubahan modal 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan finansial. Hasil 

analisis variable variabel laba akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap pertumbuhan finansial secara bersama-sama maupun simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan finansial. 

 

Kata Kunci : Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Arus Kas Hutang Lancar, Arus 

Kas Perubahan Modal dan Pertumbuhan Finansial 

 

Abstract 

This study aims to analyze accounting earnings influencing financial growth in 

Islamic banks. To analyze operating cash flow has an effect on financial growth in 

Islamic banks. To analyze cash flows, current debt affects financial growth in 

Islamic banks. To analyze cash flow changes in capital have an effect on financial 

growth in Islamic banks. The population in this study is the Islamic Bank and the 

sample in this study Bank Syariah Mandiri period 2013-2017, while the sampling 

technique used purposive sampling. The results of this study note that the 

accounting profit variable has a significant effect partially on financial growth. 

Operating cash flow variables have a partially significant effect on financial 

growth. The variable cash flow of current debt has a partially significant effect on 

financial growth. Variable cash flow variable capital has a significant effect 

partially on financial growth. The results of the analysis of variable variable 

accounting earnings have a significant effect partially on financial growth together 

or simultaneously have a significant effect on financial growth 

 

Keywords : Accounting Profit, Operating Cash Flow, Cash Flow Current Debt, 

Cash Flow Changes in Capital and Financial Growth 
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1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan informasi-informasi yang berhubungan sistem 

akuntan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi 

yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan tersebut, meliputi informasi 

tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, informasi tentang 

prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk 

memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Hanafi, 2007). Laporan arus 

kas dalam suatu perusahaan disajikan untuk menyediakan informasi mengenai 

kas seperti manajemen, kreditor, dan investor khususnya mengenai kas 

perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan perusahaan menyajikan data mengenai 

kondisi kas perusahaan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya 

Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil 

operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam laporan laba 

rugi suatu perusahaan akan tertera laba sebagai pencapaian perusahaan itu 

dalam periode tertentu. 

Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi 

utama suatu perusahaan. Arus masuk kas terbesar dari operasi berasal dari 

pengumpulan kas pelanggan. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran 

terhadap pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak. 

Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka 

panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya.Pada 

laporan arus kas kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar pembelian 

dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi di neraca.Pemberian 

pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi karena pinjaman 

menciptakan piutang kepada peminjam. Pelunasan pinjaman tersebut juga 

dilaporkan sebagai kegiatan investasi pada laporan arus kas. Kegiatan 

investasi juga merupakan perolehan dan penjualan aktiva yang digunakan 

dalam operasi.Karena itu, penjualan aktiva tetap dan penjualan investasi 

merupakan arus kas masuk dari kegiatan investasi. 
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Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari 

investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan 

kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, 

peminjaman uang dengan mengeluarkan wessel bayar dan pinjaman obligasi, 

penjualan saham perbendaharaan, dan pembayaran terhadap pemegang saham 

seperti deviden dan pembelian saham perbendaharaan. Asumsi bahwa 

ketersediaan kas yang tinggi dari aktivitas pendanaan akan mempengaruhi 

jumlah aktiva lancer berupa kas sehingga memungkinkan perusahaan untuk 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dalam 

menyusun skripsi ini mengambil judul “Pengaruh Laba Akuntansi dan Arus 

Kas Terhadap Pertumbuhan Finansial Pada Bank Syariah”. 

Penelitian ini bertujuan :1) Untuk menganalisis laba akuntansi 

berpengaruh terhadapa pertumbuahan finansial pada bank syariah; 2) Untuk 

menganalisis arus kas operasi berpengaruh terhadap pertumbuhan finansial 

pada bank syariah; 3) Untuk menganalisis arus kas hutang lancar berpengaruh 

terhadap pertumbuhan finansial pada bank syariah; dan 4) Untuk menganalisis 

arus kas perubahan modal berpengaruh terhadap pertumbuhan finansial pada 

bank syariah.  

 

2. METODE  

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, pendekatan penjelasan 

(explanation reseach). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank 

Syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah purposive sampling. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 

yaitu Laporan Keuangan yang terdapat di OJK. jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data pada penelitian ini adalah  

berupa laporan keuangan dari perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di 

OJK dari situs website resmi perusahaan perbankan. 
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Uji asumsi klasik dapat dikatakan sebagai uji kriteria ekonomi untuk 

mengetahui bahwa hasil estimasi asumsi dasar linier klasik. Dengan 

terpenuhinya asumsi-asumsi ini, maka diharapkan koefisien-koefisien yang 

diperoleh menjadi penaksir mempunyai sifat efisiensi, linier, dan tidak bias. 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

laba akuntansi, arus kas oprasi, arus kas hutang lancar dan arus kas perubahan 

modal terhadap pertumbuhan finansial. Dengan rumus persamaan regresi 

untuk 4 Prediktor adalah sebagai berikut:  

                            

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen dengan mengasumsi variabel lainya tetap atau 

konstan. Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka suatu variabel 

independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Uji F dimaksud untuk mengetahui apakah variabel independen bersama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum  

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah 

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. 

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997. 

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh 

bank–bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya 

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi 

sebagian bank–bank di Indonesia.  

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang 

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang 

Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Sebagai 

tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi 

serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Oleh karenanya, 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan 
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infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank 

konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah 

dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam 

Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. 

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank 

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang 

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan 

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah 

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk 

bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT 

Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor 

Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter 

Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. BSM dilengkapi layanan berbasis 

e-channel seperti BSM Mobile Banking GPRS dan BSM Net banking serta 

fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk. Visi adalah suatu 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari Bank Syariah Mandiri 

adalah “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”. 

Bank Syariah Mandiri memiliki misi berikut ini: mewujudkan 

pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan 

penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen 

UMKM, Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam 

lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai syariah universal, 

dan menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang 

sehat 

 

3.2 Deskripsi Statistik  

Deskripsi statistik dalam penelitian meliputi nilai mean (rata-rata), nilai 

maksimum, minimum dan standar devisiasi. Adapun hasil secara ringkas 

di tunjukkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Hasil Statistik Deskripsi 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LA 20 71778,00 651240,00 250153,6000 156139,17752 
AKO 20 ,01 27,90 8,9882 11,56275 
AKH 20 ,00 ,78 ,2839 ,29783 
AKP 20 ,01 ,02 ,0181 ,00411 
P_FINANSIAL 20 55479062,00 591444085,00 96649351,5000 116762626,33334 

Valid N (listwise) 20     

 

 

3.3 Analisis Data  

Tabel 2.  Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov – 

Smirrov 

p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

0,636 0,813 Sebaran data 

normal  

       Sumber :  Data sekunder diolah, 2018 

 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

LA 

AKO 

AKH 

AKP 

0,831 

0,324 

0,342 

0,819 

1,203 

3,088 

2,920 

1,221 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

      Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-value Keterangan 

LA 

AKO 

AKH 

AKP 

0,136 

0,219 

0,075 

0,644 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

     Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai DW-hitung Kriteria Keputusan 

1,948 dU ≤ 1,948 ≤ dL Tidak ada 

autokorelasi positif 
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Tabel 6. Hasil uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

LA 

AKO 

AKH 

AKP 

2,59

1 

-

3,96

4 

-

3,70

7 

0,43

9 

2,08

6 

-

2,08

6 

-

2,08

6 

2,08

6 

0,02

0 

0,00

1 

0,00

2 

0,66

7 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Tidak berpengaruh 

         Sumber: Data sekunder diolah 

Tabel 7. Hasil Uji F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan 

4,444 3,10 0,014 Berpengaruh 

bersama-sama 

             Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

 

Hasil Perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,420. 

Hal ini berarti bahwa 42,0% variasi variabel pertumbuhan finansial dapat 

dijelaskan oleh variabel laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas hutang 

lancar dan arus kas perubahan modal sedangkan sisanya yaitu 58,0% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti 

3.4 Pembahasan  

3.4.1  Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Pertumbuhan Finansial. 

Variabel laba akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap pertumbuhan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa 

investor lebih banyak menggunakan laba akuntansi meskipun total 

arus kas dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan, karena 

para investor berkepentingan terhadap laporan finansial (laba 

akuntansi) suatu perusahaan dalam penentuan kebijakan 

penanaman modal. Dengan kata lain laba akuntansi merupakan 
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prioritas utama yang digunakan untuk mengambil keputusan 

membeli saham suatu perusahaan. 

3.4.2 Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Pertumbuhan Finansial. 

 Variabel arus kas operasi berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap pertumbuhan finansial. Hal ini menunjukkan arus masuk 

kas dari operasi berasal dari pengumpulan kas pelanggan atau 

nasabah. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran terhadap 

pemasok dan karyawan serta pembayaran bunga dan pajak. Arus 

kas operasi sangat penting untuk sebagian besar perusahaan karena 

menghasilkan arus kas masuk yang besar dalam suatu periode yang 

panjang. 

3.4.3 Pengaruh Arus Kas Hutang Lancar Terhadap Pertumbuhan 

Finansial. 

 Variabel arus kas hutang lancar berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap pertumbuhan finansial. Hal ini menunjukkan 

memungkinkan perusahaan untuk memiliki tingkat likuiditas yang 

tinggi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan 

perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek, dengan demikian masalah likuiditas penting dalam 

menjaga kelancara operasional perusahaan. 

3.4.4 Pengaruh Arus Kas Perubahan Modal Terhadap Pertumbuhan 

Finansial 

 Variabel arus kas perubahan modal berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap pertumbuhan finansial.  Hal ini menunjukkan  

kegiatan dalam memperoleh kas dari investor dan krekditor yang 

diperlukan untuk melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan 

pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang 

dengan mengeluarkan wessel bayar dan pinjaman oblikasi, 

penjualan saham perbendaharaan. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel laba akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

pertumbuhan finansial  

2. Variabel arus kas operasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

pertumbuhan finansial. 

3. Variabel arus kas hutang lancar berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap pertumbuhan finansial 

4. Variabel arus kas perubahan modal berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap pertumbuhan finansial 

5. Hasil analisis uji F diketahui Fhitung> Ftabel (4,444 > 3,10), maka Ho ditolak, 

berarti variable Variabel laba akuntansi berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap pertumbuhan finansial secara bersama-sama maupun 

simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan finansial. Hasil uji 

F ini menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah fit. 
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