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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis 

penggunaan komponen akuntansi akrual dalam memprediksi arus kas 

operasi pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara bersama-sama komponen akuntansi akrual (perubahan 

piutang dagang, perubahan persediaan, perubahan utang dagang, dan 

beban depresiasi) berpengaruh terhadap arus kas operasi. Hal 

tersebut juga menunjukkan secara bersama-sama komponen akrual 

dapat menjadi alat untuk memprediksi arus kas operasi. 

2. Pengaruh komponen akuntansi akrual (perubahan piutang dagang, 

perubahan persediaan, perubahan utang dagang, dan beban 

depresiasi) terhadap arus kas operasi adalah : 

a. Perubahan piutang dagang berpengaruh negatif negatif terhadap 

arus kas operasi 

b. Perubahan persediaan berpengaruh negatif terhadap arus kas 

operasi. 

c. Perubahan utang dagang berpengaruh positif terhadap arus kas 

operasi. 
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d. Beban depresiasi berpengaruh positif terhadap arus kas operasi. 

3. Besarnya kontribusi Komponen akuntansi akrual (perubahan piutang 

dagang, perubahan persediaan, perubahan utang dagang, dan beban 

depresiasi) terhadap arus kas oerasi sebesar 68,3% sedangkan 

sisanya sebesar 32,7% dipengaruhi oleh faktor lain.  

4. Komponen akuntansi akrual (perubahan piutang dagang, perubahan 

persediaan, perubahan utang dagang, dan beban depresiasi) memiliki 

kemampuan memprediksi arus kas operasi operasi perusahaan 2 

tahun ke depan.   

B.  SARAN 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yaitu : 

1. Dalam memprediksi arus kas operasi perusahaan di masa mendatang,  

perusahaan atau pihak ketiga dapat menggunakan komponen 

akuntansi akrual (perubahan piutang dagang, perubahan persediaan, 

perubahan utang dagang, dan beban depresiasi) karena komponen 

akrual  tresebut dapat menjadi alat prediksi atas arus kas operasi. 

2. Arus kas operasi tidak hanya dipengaruhi oleh komponen akrual yang 

menjadi variabel independen dalam penelitian ini, terdapat faktor lain 

bia mempengaruhi arus kas operasi. Penulis menyarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk menambah variabel independen lain yang 

dapat mempengaruhi arus kas operasi seperti pajak pengahasilan. 
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3. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan untuk menguji kemampuan 

komponen akuntansi akrual dalam memprediksi arus kas operasi 2 

tahun ke depan. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya 

untuk meneliti kemampuan komponen akuntansi akrual dalam 

memprediksi arus kas operasi 3 tahun ke depan atau lebih.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


