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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH ARUS KAS DAN PERTUMBUHAN LABA
TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

Oleh

ZAKI MUHAMMAD

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh arus kas operasi, arus kas
investasi, arus kas pendanaan dan pertumbuhan laba terhadap return saham pada
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Sampel penelitian ini terdiri dari 11 perusahaan manufaktur
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2011-2014 yang ditentukan melalui purposive sampling. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis regresi berganda model panel data. Hasil dari
penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan laba secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap return saham, sedangkan arus kas operasi,arus kas investasi,
dan arus kas pendanaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap
return saham. Hasil uji F menunjukan bahwa arus kas operasi, arus kas investasi,
arus kas pendanaan, dan pertumbuhan laba secara simultan berpengaruh tidak
signifikan terhadap return saham.

Kata kunci: Arus Kas Investasi, Arus Kas Operasi Arus, Kas Pendanaan,
Pertumbuhan laba, Return saham.



ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECT CASH FLOWS AND PROFIT GROWTH OF
SHARE RETURN IN MANUFACTURING COMPANY SECTORS OF BASIC

AND CHEMICAL INDUSTRIES REGISTERED IN INDONESIA STOCK
EXCHANGE 2011-2014

By

ZAKI MUHAMMAD

This research aims to analyze the effect cash flow of operating, cash flow of
investment, cash flow of financial and profit growth on stock returns in basic and
chemical industry manufacturing companies listed on the Indonesia Stock
Exchange. The sample of this research consists of 11 companies manufacturing
basic and chemical industry sectors listed in Indonesia Stock Exchange 2011-
2014 which is determined through purposive sampling. This research uses
multiple regression analysis model of data panel. The result of the research shows
that the growth of earnings partially significant effect on stock return, while cash
flow of operating, cash flow of investment, and cash flow of financial partially
have no significant effect on stock return. F test results show that cash flow of
operating, cash flow of investment, cash flow of financial, and profit growth
simultaneously have no significant effect on stock returns.

Keywords: Cash Flow of Operation, Cash Flow of Investment, Cash Flow of
Financial, Profit Growth.



 

Analisis Pengaruh Arus Kas dan Pertumbuhan Laba Terhadap Return 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 2014 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

Oleh 

Zaki Muhammad 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA ADMINISTRASI BISNIS 

Pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Gajah Lampung Tengah pada

tanggal 29 Desember 1994, merupakan anak pertama

dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Yedusral dan

Ibu Maziah yang menjadi sosok pembimbing hidup dari

penulis ini sendiri.

Penulis menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak Aisyiyah Bustanul

Athafal Kota Gajah, Lampung Tengah. Setelah tamat penulis melajutkan

pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Kota Gajah, lulus pada tahun 2006, usai

menempuh pendidikan dasar penulis melanjutakan Sekolah Menengah Pertama di

MTs Darul A’mal Metro Barat, lulus pada tahun 2009 dan setelah itu penulis

melanjutkan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Banyak lulus

pada tahun 2013.

Penulis masuk perguruan tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN pada tahun 2013.

Penulis juga berorganisasi dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi

Bisnis, Kopma Unila dan HMI telah mengikuti LK 1 HMI Komsospol Unila. Pada

tahun 2016 penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Tanjung Mas

Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.



Motto:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

kamu mendapat keberuntungan”

(Q.S. Ali Imran Ayat 130)

There’s good in all of us and I think I simply love people too much, so

much that it makes me feel too fucking sad

(-Kurt Cobain)

Jadilah dirimu sendiri, katakan saja segala perasaanmu. Orang yang

keberatan tidaklah penting, orang yang peduli tidak akan keberatan

(Zaki Muhammad)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT kupersembahkan

karyaku ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Yedusral dan Ibu Maziah yang selalu aku cintai dan

aku sayangi. Terimakasih atas doa, semangat, motivasi untuk kesuksesanku

Adikku Yola Mahanisa dan Reyhan Naffi Akbar yang sangat aku sayangi,

terimakasih atas doanya untuk keberhasilanku

Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat dan

dukungannya selama ini kepadaku

Seluruh dosen yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya

demi masa depanku

Almamater tercinta Universitas Lampung



SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir SKRIPSI

saya yang selama ini bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih sabar lagi dan

berfikir lebih baik lagi. Skripsi yang di angkat oleh penulis ini berjudul “Analisis

Pengaruh Arus Kas dan Pertumbuhan Laba terhadap Return Saham pada

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia Tahun 2011-2014”. Oleh sebab itu penulis ingin memberikan

apresiasi ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah menjadi pembimbing

bagi penulis oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang

Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung.



4. Bapak Drs. Dadang karya Bhakti, M.M selaku Wakil Dekan Bagian

Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung.

5. Bapak Ahmad Rifai, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Bisnis Universitas lampung.

6. Bapak Suprihatin Ali, S.Sos., M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu

Administrasi Bisnis Universitas Lampung.

7. Ibu Damayanti, S.A.N,.M.A.B yang telah menjadi Pembimbing Akademik

penulis dari awal perkuliahan.

8. Ibu Mediya Destalia, S.A.B,.M.A.B yang telah menjadi pembimbingku dalam

mengerjakan skripsi dan tak ada lelahnya membimbingku. Terimakasih sudah

memberikan saran, motivasi dan waktunya selama ini. Saya juga meminta

maaf kepada Ibu atas semua prilaku saya selama ini.

9. Bapak Drs. Soewito, M.M yang telah menjadi penguji dalam tugas akhir

skripsiku.

10. Ibu Mertayana selaku staf  jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik.

11. Semua dosen dan staf  jurusan administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

12. Bapakku Yedusral dan Ibuku Maziah yang selama ini telah membingku dan

mengajariku banyak hal sekali. Mulai dari awal di lahirkan hingga saat ini

beliau selalu memberikan yang terbaik yang mereka punya agar supaya

anakanya menjadi orang yang yang baik, berguna, dan selamat dunia dan



tentunya di akhirat. Tak akan terukur seberapa banyak sekali pengorbanan

beliau selama ini dalam membimbingku. terimaksih bapak dan ibu.

13. Semua keluarga administrasi bisnis angkatan 13 kita semua keluarga Sihan,

Ade, Tomi, Ismoyo, Umara, Djanu, Budi, Fajar, Fazri, Uki, Hanif, Icai,

Kubil, Ubai, Parasian, Rizki lele, Taufan, Bona, Gede, Ardi, Dasa, Adit,

Gilang, Fahdiel, Enrico, Diki, Adi cacing, Faisal, Arnika, Ayu Amanda,

Anisa, Rani kecil dan Rani besar, Putri, Jami, Gita, Okvita ,Aninsa Efri, Dede

irma, Wulandari, Yeyen, Sinta, Lovi, Siti auliya, Mei dan yang lain yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Skripsi Kerung Sihan, Ade, Gede, Ardi, Tomi, Ismoyo, Umara, Dasa, Djanu,

Adit, Fajar, Fazri, Uki, Hanif, Icai, Kubil, Ubai, Parasian, Rizki lele, Taufan,

Bona. Yakin kita pasti bakalan sukses sama-sama.

15. Ahaidee Genk Moyo, Kubil, Djanu, Sihan, Dede, Rani, Wulan dan Yeyen.

Terimakasih buat semua kegokilannya, kocaknya, ablehnya haha ayo dong

pantai lagi, sukses buat kita semua.

16. Group Dota ABI 12, 13 dan 14 yang selalu menemani war.

17. Keluarga besar Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung yang tidak

bisa disebutkan satu persatu.

18. Teman-teman Forum Komunikasi Kampus Pak Anwar, Bang Ragil, Bang

Rico, Bang Aidil, Bang Novri, Bang Tedi, Vicky, Arif, Anggara dan Semua

teman-taman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua

bimbingan dan pelajarannya selama ini semoga semua visi dan misi kita

dapat tercapai secepatnya amin.



19. Jakarta Bersatu Team Sangaji aka Asnoy, Vicky aka Karyoe, Bang Endang,

Bang Agus, Bang Lian, Fadli, Ogi terima kasih atas semua kekocakannya dan

sharing pengalamannya yang penting saeek atur jadwal kita siap berangcuut

“selow ae lu”.

20. Keluarga Besar KKN di Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur,

Kabupaten Mesuji: Farid, Oka, Okni, Salsa, Fadeli dan Havez Terimakasih

sudah memberikan pengalaman kebersamaan selama dua bulan di desa

Tanjung Mas Jaya.

21. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena

itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan

terbuka. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat

bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2017

Penulis

Zaki Muhammad



i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI...................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR......................................................................................... v
DAFTAR RUMUS ............................................................................................ vi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ................................................................................. 8
1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................. 9
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................ 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................................................... 11

2.1. Landasan Teori...................................................................................... 11
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) ................................................ 11
2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) ................................................ 12

2.2. Pasar Modal .......................................................................................... 14
2.2.1 Pengertian Pasar Modal ............................................................... 14
2.2.2 Instrumen Pasar Modal ................................................................ 16

2.3. Laporan Arus Kas ................................................................................. 19
2.4. Komponen Laporan Arus kas ............................................................... 22

2.4.1 Arus kas Operasi .......................................................................... 23
2.4.2 Arus Kas Investasi ....................................................................... 25
2.4.3 Arus Kas Pendanaan .................................................................... 26

2.5. Pertumbuhan Laba ................................................................................ 28
2.5.1 Pengertian dan Karakteristik Laba............................................... 28
2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba.............. 30
2.5.3 Analisis Pertumbuhan Laba ......................................................... 31

2.6. Return Saham........................................................................................ 32
2.7. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham .......................... 35
2.8. Pengaruh Arus Kas Investasi Terhadap Return Saham ........................ 36
2.9. Pengaruh Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham ..................... 36
2.10. Pengaruh Pertumbuhan Laba Terhadap Return Saham ...................... 37
2.11. Penelitian Terdahulu ........................................................................... 38



ii

2.12. Kerangka Pemikiran............................................................................ 42
2.12.1 Hubungan antara Arus Kas Operasi dan Return Saham ........... 43
2.12.2 Hubungan antara Arus Kas Investasi dan Return Saham ......... 43
2.12.3 Hubungan antara Arus Kas Pendanaan dan Return Saham ...... 44
2.12.4 Hubungan antara Pertumbuhan Laba dan Return Saham ......... 44
2.12.5 Hubungan antara Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus

Kas Pendanaan, Pertumbuhan Laba dan Return Saham ........... 44
2.13. Hipotesis ............................................................................................. 46

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 48

3.1. Jenis Penelitian...................................................................................... 48
3.2. Populasi dan Sampel ............................................................................. 48

3.2.1 Populasi........................................................................................ 48
3.2.2 Sampel.......................................................................................... 49

3.3. Jenis dan Sumber Data.......................................................................... 50
3.4. Metode Pengumpulan Data................................................................... 50
3.5. Definisi Konseptual Variabel................................................................ 50

3.5.1 Return Saham............................................................................... 51
3.5.2 Arus Kas Operasi ......................................................................... 51
3.5.3 Arus Kas Investasi ....................................................................... 51
3.5.4 Arus Kas Pendanaan .................................................................... 52
3.5.5 Pertumbuhan Laba ....................................................................... 52

3.6. Definisi Operasional Variabel............................................................... 52
3.6.1 Variabel Dependen....................................................................... 52
3.6.2 Variabel Independen .................................................................... 53

3.6.2.1 Arus Kas Operasi............................................................. 53
3.6.2.2 Arus Kas Investasi ........................................................... 54
3.6.2.3 Arus Kas Pendanaan........................................................ 54
3.6.2.4 Pertumbuhan Laba........................................................... 55

3.7. Teknik Analisis Data............................................................................. 57
3.7.1 Uji Regresi Linier Berganda Model Data Panel .......................... 57

3.8. Uji Hipotesis ......................................................................................... 61
3.8.1 Uji Parsial (Uji t).......................................................................... 61
3.8.2 Uji Simultan (Uji F) ..................................................................... 62
3.8.3 Koefisien Determinasi (R2).......................................................... 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 65

4.1. Gambaran Umum Perusahaan............................................................... 65
4.1.1 PT Arwana Citramulia Tbk.......................................................... 65
4.1.2 PT Berlina Tbk............................................................................. 66
4.1.3 PT Chareon Pokphand Indonesia Tbk ......................................... 67
4.1.4 PT Ekadharma International Tbk................................................. 69
4.1.5 PT Holcim Indonesia Tbk............................................................ 70
4.1.6 PT Indo Acitama Tbk................................................................... 71
4.1.7 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ........................................ 72
4.1.8 PT Lion Metal Works Tbk........................................................... 74



iii

4.1.9 PT Semen Indonesia Tbk ........................................................... 75
4.1.10 PT Surya Toto Indonesia Tbk .................................................... 78
4.1.11 PT Trias Sentosa ........................................................................ 79

4.2. Hasil Analisis Data ............................................................................... 80
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif ......................................................... 80
4.2.2 Analisis Regresi Model Panel Data ............................................. 84
4.2.3 Uji Chow ...................................................................................... 85

4.3. Interpretasi Model Regresi Berganda ................................................... 86
4.4. Hasil Pengujian Hipotesis ..................................................................... 88

4.4.1 Uji Parsial (Uji t).......................................................................... 88
4.4.2 Uji Simultan (Uji F) ..................................................................... 90
4.4.3 Uji Determinasi (R2) .................................................................... 91

4.5. Pembahasan........................................................................................... 92
4.5.1 Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Return Saham ................ 93
4.5.2 Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Return Saham................ 95
4.5.3 Pengaruh Arus Kas Pendanaan terhadap Return Saham............. 98
4.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Laba terhadap Return Saham................ 100
4.5.5 Pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas

Pendanaan, dan Pertumbuhan Laba terhadap Return Saham ...... 102
4.6. Keterbatasan Penelitian......................................................................... 104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 105

5.1. Kesimpulan ........................................................................................... 105
5.2. Saran ..................................................................................................... 106

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Data Harga Per Lembar Saham Perusahaan Manufaktur Sektor
Industri Dasar dan Kimia Periode 2011-2014 .................................... 2

Tabel 2.1 Pembayaran dan Penerimaan Kas Aktivitas Kas ............................... 20
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 41
Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian ................................................................... 49
Tabel 3.2 Tabel Definisi Operasional Variabel.................................................. 56
Tabel 3.3 Pedoman memberikan interprestasi koefisien korelasi ...................... 64
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif .................................................................... 80
Tabel 4.2 Hasil Pooled Least Square atau Common.......................................... 84
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow................................................................................... 85
Tabel 4.4 Hasil Pooled Least Square atau Common.......................................... 86
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji t....................................................................... 88
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Uji F ..................................................................... 90
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi (R2)................................................................. 91



v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Tabel

2.1 Kerangka Pemikiran...................................................................................... 45



vi

DAFTAR RUMUS

Rumus Halaman

Rumus 3.1. Return Saham................................................................................. 53
Rumus 3.2. Arus Kas Operasi ........................................................................... 53
Rumus 3.3. Arus Kas Investasi ......................................................................... 54
Rumus 3.4. Arus Kas Pendanaan ...................................................................... 54
Rumus 3.5. Pertumbuhan Laba ......................................................................... 55
Rumus 3.6. Model Regresi Berganda ............................................................... 57
Rumus 3.7. Pooled Least Square ...................................................................... 58
Rumus 3.8. Fixed Effect Model......................................................................... 58
Rumus 3.9. Random Effect Model..................................................................... 58
Rumus 3.10. Uji Chow Test ................................................................................ 59
Rumus 3.11. Uji Parsial (t).................................................................................. 61
Rumus 3.12. Uji Simultan (F) ............................................................................. 62
Rumus 3.13. Koefisien Determinasi (R2)............................................................ 64
Rumus 4.1. Interpretasi Model.......................................................................... 87



vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran 1. Sampel Penelitian .......................................................................... 108
Lampiran 2. Input Data Penelitian ..................................................................... 109
Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif ................................................. 111
Lampiran 4. Hasil Pooled Least Square atau Common Effect ........................... 112
Lampiran 5. Hasil Uji Chow .............................................................................. 113
Lampiran 6. Hasil Pooled Least Square atau Common Effect ........................... 114
Lampiran 7. Tabel Uji t ...................................................................................... 115
Lampiran 8. Tabel Uji F..................................................................................... 116



1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri manufaktur cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari

perkembangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari

tahun ke tahunnya semakin bertambah, maka tidak menutup kemungkinan

perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan prospeknya akan

menguntungkan dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Perusahaan

manufaktur di Bursa Efek Indonesia meliputi berbagai sektor dan sub sektor.

Salah satunya sektor industri dasar dan kimia.

Sektor industri dasar dan kimia mewakili unsur yang digunakan dalam kehidupan

sehari-hari. Hampir semua barang produk kehidupan sehari-hari merupakan

produk dari perusahaan industri dasar dan kimia. Pembudidayaan tumbuhan dan

hewan memerlukan pupuk kimia seperti pakan (makanan hewan), insektisida dan

pestisida. Beraneka ragam bahan bangunan dan bahan konstruksi peralatan

merupakan hasil pengolahan kimiawi, misalnya saja logam, semen, kapur,

keramik, plastik dan cat. Bahan-bahan sandang menggunakan serat sintetik dan

zat warna. Pengangkutan bergantung kepada ketersediaan bensin dan bahan-bahan

bakar sejenisnya. Komunikasi tertulis menggunakan kertas dan tinta cetak,

sedangkan komunikasi elektronik membutuhkan bahan-bahan isolator dan
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konduktor yang diolah secara kimiawi. Kesehatan masyarakat terjaga dan terawat

dengan obat-obatan dan bahan farmasi, sabun dan deterjen, insektisida dan

desinfektan semuanya merupakan produk industri kimia. Pada tahun-tahun

mendatang perusahaan industri dasar dan kimia diperkirakan berkembang dengan

laju yang cepat contohnya berkembangnya bisnis properti belakangan ini.

Terdapat permasalahan tentang kenaikan dan penurunan harga saham pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia. Harga saham perusahaan

industri dasar dan kimia mengalami ketidakstabilan.

Tabel 1.1
Data Harga Per Lembar Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Industri

Dasar dan Kimia 2011-2014

NO Nama Perusahaan
Dalam Rupiah (Rp)

Rata-
rata

2011 2012 2013 2014

1 Indocement Tunggal Perkasa 17.050 22.450 20.000 25.000 19.610
2 Holcim Indonesia 2.175 2.900 2.275 2.185 2.301
3 Semen Gersik Indonesia 11.450 15.850 14.150 16.200 13.080
4 Arwana Citramulia 365 1.650 820 870 926

Sumber: http//www.idx.co.id

Dari data harga saham pada tabel 1.1, dapat dilihat harga saham perusahaan

industri dasar dan kimia dari tahun 2011-2014 mengalami penurunan dan

peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2012 hingga 2013 perusahaan

PT. Holcim Indonesia, PT. Semen Indonesia, dan PT. Arwana Citramulia

mengalami penurunan sebesar 1,12% pada perusahaan Holcim Indonesia,

penurunan harga pada perusahaan Semen Indonesia sebesar 1,13%. Sedangkan

penurunan harga pada perusahaan Arwana Citramulia sebesar 48.59%. Penurunan

tersebut akan berdampak pada penurunan laba bersih pada kedua perusahaan

tersebut karena naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh return saham yang

didapat investor.
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Harga saham yang terlalu mahal tentunya akan membuat saham tersebut menjadi

kurang terjangkau sehingga investor kurang tertarik untuk berinvestasi. Return

saham merupakan ukuran yang dilihat oleh investor yang akan melakukan

investasi pada suatu perusahaan. Menurut (Ang, 1997 dalam Adiliawan, 2010)

konsep return (pengembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh

pemodal atas suatu investasi yang dilakukan. Return saham merupakan income

yang diperoleh oleh pemegang saham sebagai hasil dari investasinya di

perusahaan tertentu. Sedangkan menurut Hartono (2007) return merupakan hasil

yang diperoleh dari investasi atau tingkat keuntungan yang dinikmati oleh

pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Return yang diterima oleh

investor didalam pasar modal dibedakan menjadi dua jenis yaitu current income

(pendapatan lancar) dan capital gain atau capital loss. Current income adalah

keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti

dividen.

Penggunaan return dalam penelitian ini merupakan return yang telah dihitung

berdasarkan data historis dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja

perusahaan. Return realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return

ekspektasi (expected return) dan merupakan return yang diharapkan oleh investor

dimasa mendatang. Return realisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

capital gain atau loss yang juga sering disebut actual return. Capital gain

merupakan keuntungan yang diterima karena selisih antara harga jual dan harga

beli saham. Besarnya capital gain suatu saham akan positif, bilamana harga jual

dan dari saham yang dimiliki lebih tinggi dari harga belinya. Berbagai upaya akan

dilakukan investor untuk memperoleh keyakinan bahwa investasi yang akan
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dilaksanakan mendapatkan pengembalian (return) yang sesuai dengan yang

diharapkan. Salah satunya berasal dari informasi laporan keuangan yang

diterbitkan suatu perusahaan yang akan menjadi target investasinya.

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang sangat penting dan dibutuhkan

oleh pemakai laporan keuangan. Menurut (Wibowo, 2009) laporan keuangan

adalah sistem dan sarana penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tentang segala kondisi dan

kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak hanya terbatas pada apa

yang disampaikan dalam laporan keuangan selama periode tertentu. Laporan

keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan perusahaan yang

dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat beberapa keputusan seperti

penilaian kinerja manajemen, pemberian deviden kepada pemegang saham, dan

lain sebagainya.

Investor sebelum menanamkan dananya pada suatu perusahaan akan melakukan

analisis dan prediksi atas kondisi keuangan perusahaan melalui laporan kuangan.

Investor dan kreditor menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja

perusahaan, karena informasi tentang arus kas digunakan sebagai dasar untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta

menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. hal ini

menunjukkan bahwa laporan arus kas mempunyai kandungan informasi yang

bermanfaat bagi investor.



5

Menurut (Adiliawan, 2010) bahwa informasi tentang arus kas suatu perusahaan

berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. tujuan informasi

arus kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara

kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus

kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode

tertentu.

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan gambaran aktivitas dana yang

berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan memperoleh pendapatan.

Menurut (Daniati, 2006) aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama

pendapatan perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain yang

bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari

transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih,

dan merupakan indikator yang menetukan apakah dari operasi perusahaan dapat

menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan

operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa

mengandalkan pada sumber pendanaan. Semakin tinggi kemampuan aktivitas

operasi suatu perusahaan akan berdampak pada semakin tinggi pula return saham

yang akan diperoleh investor. Hal ini dikarenakan kemampuan kas perusahaan

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar

deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber

pendanaan.
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Arus kas dari aktivitas investasi adalah gambaran kegiatan kas perusahaan yang

berhubungan dengan investasi. Menurut (Daniati, 2006) aktivitas investasi adalah

perolehan atau pelepasan aset jangka panjang (aset tidak lancar) serta investasi

lain yang tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjamkan

uang dan mengumpulkan piutang tersebut serta memperoleh dan menjual

investasi dan aset jangka panjang produktif. Aktivitas investasi menggambarkan

pengeluaran kas yang sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Semakin baik pengelolaan

aktivitas investasi oleh perusahaan menunjukkan semakin baiknya kemampuan

dalam mengelola sumberdayanya secara produktif sehingga akan semakin

meningkatkan return saham bagi para investor.

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan aktivitas kas perusahaan yang

berhubungan dengan modal dan hutang perusahaan. Menurut (Daniati, 2006) arus

kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan pengungkapan terpisah

karena berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para

pemasok modal perusahaan. Semakin baik pengelolaan aktivitas pendanaan

menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan mengantisipasi perubahan

dalam komposisi modal dan pinjaman perusahaan, sehingga akan berdampak pada

semakin tingginya return saham bagi investor.

Selain ketiga komponen arus kas tersebut, instrumen pertumbuhan laba juga

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi return saham perusahaan.

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006) perusahaan yang memiliki kemampuan

untuk meningkatkan laba, cenderung harga sahamnya juga akan meningkat.
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Maksudnya jika perusahaan memperoleh laba yang semakin besar, maka secara

teoritis perusahaan akan mampu membagikan deviden yang semakin besar dan

akan berpengaruh secara positif terhadap return saham. Pertumbuhan laba adalah

perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba

yang baik, mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik,

yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai saham suatu perusahaan, karena

return yang akan dibayar dimasa yang akan datang sangat bergantung pada

kondisi perusahaan. Perusahaan dengan laba bertumbuh dapat memperkuat

hubungan antara besarnya tingkat return yang akan diperoleh investor. Berkenaan

dengan hal tersebut maka penelitian ini juga menitik beratkan pada penggunaan

pertumbuhan laba untuk melihat pengaruh pada return saham.

Harga saham sering berubah-ubah naik ataupun turun perubahan tersebut terjadi

akibat beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Pada dasarnya harga saham

merupakan tolak ukur bagi investor dalam menentukan pengambilan keputusan

dalam berinvestasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

ini dengan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sektor industri

dasar dan kimia dengan mengambil sampel penelitian laporan keuangan tahunan

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Perusahaan-

perusahaan ini mendaftaran dirinya ke Bursa Efek Indonesia untuk menambah

modal produksi melalui penjualan efek. Berdasarkan penjelasan diatas, maka

penelitian ini mengambil judul: “Analisi Pengaruh Arus Kas dan

Pertumbuhan Laba Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur

Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2011-2014”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 secara parsial?

2. Bagaimana pengaruh arus kas investasi terhadap return saham pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 secara parsial?

3. Bagaimana pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 secara parsial?

4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan laba terhadap return saham pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 secara parsial?

5. Bagaimana pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan

dan pertumbuhan laba secara simultan terhadap return saham pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return saham secara

parsial di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014.

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas investasi terhadap return saham

secara parsial di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014.

3. Untuk mengetahui pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham

secara parsial di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014.

4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan laba terhadap return saham

secara parsial di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014.

5. Untuk mengetahui  pengaruh arus kas dan pertumbuhan laba terhadap

return saham secara simultan di perusahaan manufaktur sektor industri

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-

2014.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu dan untuk mengetahui seberapa besar

komponen laporan keuangan memiliki kandungan informasi bagi investor

dengan return saham sebagai tolak ukurnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Memberi masukan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam

mengambil kebijakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

b. Bagi Investor

Sedangkan bagi para investor dapat digunakan sebagai salah satu

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan untuk memperoleh

informasi yang lebih baik untuk menilai potensi perusahaan sehingga

dapat digunakan sebagai dasar melakukan investasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan

Agency Theory (teori keagenen). Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak

antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Berdasarkan teori ini

hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan pada hakekatnya sukar

tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan diantara keduanya.

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara

pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Jensen dan Meckling

(1976) dalam Rahmawati, dkk. (2006) menyatakan bahwa hubungan keagenan

merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (agent) dengan pemilik

perusahaan (principal). Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal

diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Anthony dan Govindarajan

(1995) dalam Widyaningdyah (2001) menyatakan bahwa konsep agency theory

adalah hubungan atau kontrak yang terjadi antara principal dan agent. Principal

mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal,

termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada

agent.
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Menurut Eisenhardt (1989) dalam Liyudza (2013), teori keagenan dilandasi oleh 3

(tiga) buah asumsi yaitu:

1. Asumsi Tentang Sifat Manusia

Asumsi tentang sifat manusia menentukan bahwa manusia memiliki sifat

untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan

rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion).

2. Asumsi Tentang Keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi,

efisiensi sebagai kriteria produkvifitas, dan adanya asymmetric information

antara prisipal dan agen.

3. Asumsi Tentang Informasi

Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang

sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa teori keagenan merupakan

hubungan keagenan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal)

memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal

serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi

prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk

memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan

cara yang sesuai dengan kepentingan dengan prinsipal.

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-

masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri
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informasi. Teori sinyal menunjukan adanya asimetri informasi antara manajemen

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu,

manajer perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan

melalui penerbitan laporan keuangan. Teori sinyal mengemukakan tentang

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna

laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat

berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut

lebih baik dari pada perusahaan lain.

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme  yang menghasilkan laba yang

lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan

membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan

menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Informasi yang diterima oleh

investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (good news) atau

sinyal yang jelek (bad news).

Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut

dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi

perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka

perusahaan berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga dianggap sebagai

sinyal yang jelek. Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa isyarat adalah

suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.
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Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari

penjualan saham dan menggunakan setiap modal yang baru diperlukan dengan

cara-cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan

cenderung untuk menjual saham.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa teori sinyal merupakan

teori yang menjelaskan pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk

mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan

keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan

laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan

tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan

dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak berlebihan.

2.2 Pasar Modal Indonesia

2.2.1 Pengertian Pasar Modal

Martalena dan Malinda (2011) menyatakan Pasar modal (capital market)

merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa

diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrument

derivatif maupun instrument lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan

bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana

bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai

sarana dan prasarana kegiatan jual-beli dan kegiatan terkait lainnya. Dana segar

yang diperoleh perusahaan dari investor akan dimanfaatkan untuk memperluas

kegiatan bisnis atau memperbaiki kondisi keuangan yang kurang sehat sehingga

kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan lancar kembali.
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Ada empat tipe pasar modal (Jogianto, 2000) yaitu:

1. Pasar perdana (Primary Market)

Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar ini.

Surat berharga yang baru dikeluarkan dapat berupa penawaran perdana ke

publik atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah go public.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar ini ditentukan

oleh permintaan dan penawaran.

3. Pasar Ketiga (Third Market)

Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar

sekunder tutup. Pasar ini dijalankan oleh broker yang mempertemukan

pembeli dan penjual pada saat pasar sekunder tutup.

4. Pasar keempat (Fourt Market)

Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan oleh institusi yang

berkapasitas besar untuk menghindari komisi broker.

Berdasarkan kepres  No.53/1990 tentang pasar modal yang dimaksud dengan

pasar modal adalah bursa efek. Sedangkan bursa efek menurut UU No.8/1995

tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Sedangkan pengertian pasar modal di Indonesia berbeda dengan tujuan pasar

modal di negara-negara lainnya. Pasar modal di Indonesia memiliki jangkauan

dan misi yang lebih luas. Jangkauan ini diusahakan sesuai dengan pasal 33 ayat 1
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UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian kita dijalankan dengan azas

kekeluargaan. Ada tiga aspek mendasar yang ingin dicapai pasar modal di

Indonesia yakni:

1. Mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemikiran

saham-saham perusahaan.

2. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham.

3. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan penghimpunan

dana untuk digunakan secara produktif.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa pasar modal adalah

instrumen keuangan yang memperjual belikan surat-surat berharga berupa

obligasi dan equitas atau saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh

pemerintah maupun swasta, dan kegiatan dilaksanakan di bursa dimana tempat

bertemunya para pialang yang mewakili investor.

2.2.2 Instrumen Pasar Modal

Pasar modal merupakan pasar bagi instrumen financial jangka panjang (lebih dari

satu tahun jatuh temponya). Instrumen yang dimaksud adalah semua surat

berharga (sekuritas) yang diperdagangkan di bursa. Menurut Tandelilin (2001),

jenis sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek adalah sebagai berikut:

1) Saham biasa,

2) Saham preferen,

3) Obligasi,

4) Obligasi konversi,

5) Right issue,
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6) Waran,

7) Reksadana.

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling

populer diantara instrumen-instrumen pasar modal lainnya. Menerbitkan saham

merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan

perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak

dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang

menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak

badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan

perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

Saham dapat dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham preferen

merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa, artinya, disamping

memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa.

Saham biasa sendiri adalah sekuritas yang menunjukan bahwa pemegang saham

biasa tersebut memiliki hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Oleh karena

itu, pemegang saham mempunyai hak suara untuk memilih direktur ataupun

manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting

perusahaan.
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2.3 Laporan Arus Kas

Menurut PSAK No. 2, arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau

serta kas. Kas terdiri dari saldo (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash

equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan

yang dengan cepat dapat dijadikan kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi

risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi

komitmen jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Sedangkan

menurut Brighman (2001), arus kas bersih adalah kas aktual yang dihasilkan oleh

perusahaan dalam satu tahun tertentu. Namun, kenyataan bahwa perusahaan

menghasilkan arus kas yang tinggi tidak berarti jumlah kas yang dilaporkan di

neraca juga tinggi.

Menurut Dyckman (2001), laporan arus kas (statement cash flow) adalah laporan

yang menguraikan arus kas masuk dan keluar selama satu periode. Dari

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas adalah laporan

yang menguraikan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama

satu periode tertentu.

Laporan arus kas disusun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang biasanya

dituntut untuk mengembalikan kas kepada pemilik dan kreditur yang harus

dibayar dengan kas sehingga banyak yang mengambil keputusan menginginkan

suatu laporan yang difokuskan pada kas. Laporan arus kas melaporkan

penerimaan dan pengeluaran entitas selama periode tertentu. Laporan arus kas

dapat menggambarkan secara terperinci perubahan salah satu akun penting dalam

neraca yakni akun kas.
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Laporan arus kas menjelaskan perubahan selama periode di dalam kas dan

ekuivalen kas. Ekuivalen kas adalah merupakan investasi jangka panjang, sangat

liquid yang mudah dicakup ke dalam kas. Pada umumnya, hanya investasi dengan

jatuh tempo asli  tiga bulan atau lebih sedikit untuk memenuhi syarat sebagai

ekuivalen kas (Skousen, 2001).

Dalam laporan arus kas, penerimaan kas dari pembayaran diklasifikasikan dengan

menyingkap pada tiga kategori utama (Skousen, 2001):

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi meliputi segala transaksi dari kejadian yang masuk ke

dalam ketentuan laba bersih.

2. Aktivitas Investasi

Akivitas investasi primer adalah pembelian dengan penjualan tanah,

bangunan, peralatan dan aktiva lain-lain yang tidak umum dimiliki untuk

dijual kembali. Sebagai tambahan, aktivitas investasi meliputi pembelian

dan penjualan instrumen keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan

perdagangan, sebagaimana juga pembuatan dan penarikan pinjaman.

Aktivitas ini terjadi secara teratur dan menghasilkan penerimaan kas dan

pembayaran, namun tidak diklasifikasikan sebagai penerimaan kas dan

pembayaran, namun hanya menghubungkan secara tidak langsung pada

operasi bisnis sentral.

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan meliputi transaksi dan peristiwa pada saat kas

didapatkan dari atau dikembalikan kepada pemilik (pendanaan modal

sendiri) dan kreditur (pendanaan uang). Sebagai contoh, perolehan kas dari
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pengeluaran saham atau obligasi akan diklasifikasikan dibawah aktivitas

pendanaan. Sama halnya pembayaran untuk mengakuisisi kembali saham

(saham perbendaharaan) atau menarik kembali obligasi dan pembayaran

deviden dianggap dari aktivitas pendanaan.

Untuk mengetahui perbedaan dari ketiga aktivitas dapat dibuat tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.1
Pembayaran dan Penerimaan Kas (Aktivitas Kas)

Sumber: Skousen, 2001.

Aktivitas Operasi

Penerimaan dari kas: Pembayaran kas untuk:
Penjualan barang atau jasa Pembelian persediaan
Penjualan efek perdagangan Upah dan gaji
Pendapatan bunga Pajak
Penerimaan deviden Beban bunga

Beban lain (Utilitas, sewa)
Pembelian efek

Aktivitas Investasi

Penerimaan dari kas: Pembayaran kas untuk:
Penjualan aktiva pabrik Pembayaran aktiva pabrik
Penjualan segmen bisnis Pembelian efek non

perdagangan
Penjualan efek non perdagangan Pembuatan pinjaman

Penarikan pokok pinjaman
kepada entitas lain

Aktivitas Pendanaan

Penerimaan kas: Pembayaran kas untuk:
Pengeluaran saham Deviden
Peminjaman (obligasi, wesel, hipotik) Pemgembalian pinjaman

Pembelian kembali saham
(saham treasury)
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Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan

menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara

yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan

untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan

serta terhadap jumlah kas serta kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk

mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Suatu transaksi

tersebut dapat meliputi arus kas yang diklasifikasi ke dalam lebih dari satu

aktivitas (PSAK No. 2, 2009). Penyusunan laporan dalam pengambilan

keputusan, seperti investor, kreditor dan sebagainya.

Menurut Horne (2000), laporan arus kas merupakan ringkasan perubahan posisi

keuangan perusahaan dari satu periode ke periode yang lainnya, laporan arus kas

disebut juga laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi

keuangan. Dasar atau kerangka laporan arus kas disiapkan dengan:

a. Menentukan jumlah dan arah dari perubahan neraca bersih yang terjadi

antara dua tanggal neraca.

b. Mengelompokan perubahan neraca bersih sebagai sumber atau

penggunaan dana.

c. Mengkonsolidasi informasi ini pada laporan sumber dan penggunaan dana.

Informasi arus kas membantu para pemakai untuk memahami hubungan antara

laba dan arus kas serta untuk memprediksi arus kas operasi di masa depan. Arus

kas juga memberikan umpan balik tentang keputusan yang telah diambil, seperti
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pengaruh keputusan investor sebelumnya terhadap arus kas, bagaimana

pengeluaran modal dibiayai serta jumlah hutang yang diterbitkan atau ditarik.

Informasi arus kas juga membantu menjelaskan perubahan dalam akun-akun

neraca, seperti kenaikan hutang jangka panjang dan apakah kas terpengaruh

karenanya. Pelepasan arus kas menjawab semua pertanyaan tersebut dan juga

memberikan informasi tentang kegiatan investasi dan pembiayaan.

Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang

penerimaan dan pengeluaran kas. Informasi arus kas membantu pemakai untuk

menilai:

a. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas.

b. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

c. Penyebab terjadinya perbedaan antara laba dan arus kas terkait.

d. Pengaruh investasi dan pembiayaan yang menggunakan kas dan tidak (non

kas) terhadap posisi keuangan perusahaan.

Adapun manfaat laporan arus kas bagi investor adalah:

a. Menjelaskan asal uang kas selama periode laporan.

b. Menerangkan besarnya uang kas yang digunakan selama periode

bersangkutan.

c. Menggambarkan penggunaan uang kas tersebut.

d. Menjelaskan perubahan saldo kas selama periode tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa arus kas adalah  suatu

laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan
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transaksi investasi, dan transaksi kegiatan pendanaan serta kenaikan atau

penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.

2.4 Komponen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas dalam tiga

kategori utama , yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan.

2.4.1 Arus kas Operasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 Tahun 2009

mendefinisikan arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya

berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau

rugi. Beberapa arus kas dari aktivitas operasi menurut PSAK No. 2 Tahun 2009

antara lain:

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.

2. Penerimaan kas dari royalty, fee, komisi dan pendapatan lain.

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.

4. Pembayaran kas kepada karyawan.

5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya.

6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan

kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari

aktivitas pendanaan dan investasi.
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7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontak yang diadakan untuk

tujuan transaksi usaha dan perdagangan.

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang

menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan,

membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber

pendanaan dari luar (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013).

Penyajian laporan arus kas menurut PSAK No. 2 Tahun 2009, entitas melaporkan

arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari dua metode

berikut:

1. Metode langsung yaitu, dengan metode ini kelompok utama dari

penerimaan kas bruto diungkapkan.

2. Metode tidak langsung yaitu, dengan metode ini laba atau rugi neto

disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non kas,

penangguhan atau akrual dari penerimaan pembayaran kas untuk operasi

di masa lalu dan masa depan dan unsure penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa arus kas operasi

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat

menghasilkan aliran kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, pemeliharaan

tersebut membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan

pada sumber pendanaan dari luar.



25

2.4.2 Arus Kas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi

investasi dari aktiva tetap dan perolehan dari instrumen investasi lain. Definisi

arus kas dari aktivitas investasi menurut PSAK No. 2 Tahun 2009 menyatakan

bahwa aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang

serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (Ikatan Akuntansi Keuangan,

2013). Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan

pengungkapan terpisah karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan

pendapat dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari

aktivitas investasi menurut PSAK No. 2 Tahun 2009 adalah:

1. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi

dan aset tetap yang dibangun sendiri.

2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, serta aset

tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya.

3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.

4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).

5. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contacts,

option contracts dan swas contracts kecuali apabila kontrak tersebut

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa arus kas investasi

meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan

untuk melakukan kegiatanya. Pembeliaan atau penjualan aktiva tetap seperti

tanah, gedung, atau peralatan merupakan kegiatan investasi, atau dapat pula

berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham atau obligasi dari

perusahaan lain.

2.4.3 Arus Kas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah akibat dari transaksi atau peristiwa

penerimaan kas dan pengeluaran kas kepada para pemegang saham yang disebut

sebagai pendanaan ekuitas, sedangkan penerimaan dan pengeluaran kas kepada

kreditor disebut sebagai pendanaan utang. Pengertian arus kas dari aktivitas

pendanaan menurut PSAK No. 2 Tahun 2009 adalah aktivitas yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan

pinjaman entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013). Arus kas yang timbul dari

aktivitas pendanaan perlu dilakukan pengungkapan terpisah karena berguna untuk

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal

entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

1. Penerimaan dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain.

2. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham

entitas.

3. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

4. Pelunasan pinjaman
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5. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas yang

berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Dalam penelitian arus kas ini, diukur dengan menggunakan proksi natural log dari

total masing-masing komponen arus kas, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi

fluktuasi data yang berlebihan. Jika nilai total masing-masing komponen arus kas

langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan

triliun. Dengan menggunakan natural log, nilai nilai miliar bahkan triliun tersebut

disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

Logaritma natural adalah logaritma dengan menggunakan basis bilangan e.

Bilangan e ini, seperti halnya bilangan , adalah bilangan nyata dengan desimal

tak terbatas (Sudirham, 2011). Natural log dalam penelitian ini dirumuskan dalam

Ln (x) atau Ln (total dari masing-masing komponen arus kas). Sedangkan untuk

cara menghitung menggunakan Microsoft Exel dengan rumus Ln (x).

Berdasrkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa arus kas pendanaan

meliputi kegitan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan

untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan

mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan wesel

bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham perbendaharaan. Pembayaran

terhadap kreditor hanyalah mencakup pembayaran pokok pinjaman.
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2.5 Pertumbuhan Laba

2.5.1 Pengertian dan Karakteristik Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara

operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul

dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan

pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2008) “kelebihan

penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. Sementara pengertian

laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran

pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat

bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan biaya.

Menurut Harahap (2005) laba merupaka angka yang penting dalam laporan

keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam

perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan

pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi

perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan

penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam

penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Chariri dan Ghozali (2003) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa

karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,

2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi

perusahaan pada periode tertentu,
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3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman

khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,

4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis

yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan

5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan

dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba

rugi. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan

yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan

mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian

kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang

dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode

sebelumnya (Warsidi dan Pramuka,2000).

Pertumbuhan Laba = –
Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa pertumbuhan laba adalah

tingkat perubahan kenaikan laba suatu perusahaan yang berdampak positif

terhadap perusahaan yang mengalami pertumbuham laba yang baik. Dimana

perusahaan yang pertumbuhan labanya baik akan mampu membayar deviden

kepada investor yang cukup tinggi sesuai dengan harapan investor.
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2.5.2 Faktor–faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba

Menurut Angkoso (2006) menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi

oleh beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya perusahaan.

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba

yang diharapkan semakin tinggi.

2. Umur perusahaan.

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam

meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

3. Tingkat leverage.

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer

cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan

pertumbuhan laba.

4. Tingkat penjualan.

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat

penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba

semakin tinggi.

5. Perubahan laba masa lalu.

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang

diperoleh di masa mendatang.
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2.5.3 Analisis Pertumbuhan Laba

Menurut Angkoso (2006) ada dua macam analisis untuk menentukan

pertumbuhan laba yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, tetapi dalam

penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis fundamental.

1. Analisis fundamental

Analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan

kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis fundamental diharapkan

calon investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan

yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, apakah

menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Hal ini penting karena nantinya

akan berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi dan

risiko yang akan ditanggung.

Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan keuangan

dari suatu perusahaan yang sering disebut dengan company analysis. Data

yang digunakan adalah data historis, artinya data yang telah terjadi dan

mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat dianalisis.

Dalam company analysis para analis akan menganalisis laporan keuangan

perusahaan, salah satunya dengan rasio keuangan. Pra analis fundamental

mencoba memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang

dengan mengestimasi faktor fundamental yang mempengaruhi

pertumbuhan laba yang akan datang, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi

keuangan yang tercermin melalui kinerja perusahaan.
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2. Analisis teknikal

Analisis teknikal sering dipakai oleh investor, dan biasanya data atau

catatan pasar yang digunakan berupa grafik. Analisis ini berupaya untuk

memprediksi pertumbuhan laba dimasa yang akan datang dengan

mengamati perubahan laba dimasa lalu. Teknik ini mengabaikan hal-hal

yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.

2.6 Return Saham

Ang (2010) menjelaskan bahwa setiap investasi baik jangka panjang maupun

jangka pendek memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang

disebut return baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Ross dalam

Pradhono dan Yulius (2004), saham suatu perusahaan bisa dinilai dari

pengembalian (return) yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang

bersangkutan. Sedangkan menurut Ang (2010), return merupakan tingkat

keuntungan yang dinikmati pemodal atas investasi yang dilakukan.

Return bagi pemegang saham bisa berupa penerimaan deviden tunai ataupun

adanya perubahan harga saham. Return merupakan hasil yang diperoleh dari

investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return

ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa yang

datang (Jogiyanto, 2000). Return dari suatu investasi tergantung dari instrument

investasi yang dibelinya. Misalnya investasi dalam saham, saham tidak

menjanjikan suatu return yang pasti bagi para pemodal namun beberapa

komponen return pada saham yang akan memungkinkan pemodal meraih

keuntungan adalah deviden, saham bonus dan capital gain.
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Tingkat keuntungan investasi dalam saham di pasar modal sangat ditentukan oleh

harga saham yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memprediksi return yang

akan diterima pemodal harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga

return suatu investasi meliputi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan.

Faktor internal perusahaan meliputi kualitas dan reputasi manajemen, struktur

hutang, tingkat laba yang dicapai dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal

meliputi pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan sektor industri,

faktor ekonomi dan sebagainya.

Apabila harga saham sekarang lebih tinggi dari harga sebelumnya (Pit-1) ini

berarti terjadi keuntungan modal (capital gain). Jika sebaliknya harga sekarang

lebih rendah dari harga sebelumnya, maka ini terjadi kerugian modal (capital

loss). Semakin tinggi harga saham, maka semakin menunjukkan bahwa saham

tersebut semakin diminati investor karena dengan semakin tinggi harga saham

akan memberikan keuntungan.

Menurut Halim (2003), return dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Return yang telah terjadi (actual return) dihitung berdasarkan data historis.

2. Return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang

(expected return). Expected return adalah return yang diharapkan akan

diperoleh oleh investor di masa mendtang. Berbeda dengan return realisasi

yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi

(Jogiyanto, 2000).
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Return saham merupakan hasil yang diterima atau diharapkan investor dari

investasi saham yang dilakukannya. Return yang digunakan dalam penelitian ini

adalah merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data

historis dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return

realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected

return) yang merupakan return yang diharapkan oleh investor dimasa mendatang.

Return realisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital gain atau loss

yang juga sering disebut actual return. Perhitungan return saham individual

dengan menggunakan harga bulanan yaitu perubahan harga selam periode

pengamatan atau secara matematis. Menurut Resmi (2002), besarnya actual

return dapat dihitung dengan rumus:

= ( )
Keterangan (Resmi, 2002):

= Return saham

= Harga penutupan saham i pada periode t

=  Harga saham i pada periode t sebelumnya

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa return saham adalah

pengembalian saham beserta hasilnya dari pihak broker atau perusahaan kepada

investor yang telah melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Dalam dunia

pasar saham, seorang investor yang melakukan investasi dengan membeli saham

tentu telah yakin betul dengan segala risiko dan segala ketidakpastian yang akan

didapatkan dimasa mendatang.
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2.7 Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan

(principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas

investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang

mempengaruhi penerapan laba atau rugi bersih, dan merupakan indikator yang

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan,

membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada

sumber pendanaan dari luar. Sehingga adanya perubahan arus kas dari kegiatan

operasi akan memberikan sinyal positif kepada investor, akibatnya investor akan

membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya meningkatkan return

saham.

Hubungan arus kas operasi dengan return saham dapat dijelaskan melalui hasil

studi Rayburn (1986) yang menunjukan adanya hubungan antara arus kas dari

kegiatan operasi dan laba akrual terhadap abnormal return. Penelitian serupa juga

dijadikan oleh Bowen et al. (1987), Wilson (1986, 1987), Ali dan Pope (1995)

yang hasilnya menunjukan adanya kandungan informasi data arus kas dari

aktivitas operasi. Dengan menggunakan pendekatan nonlinier memberikan

dukungan pada hipotesis bahwa arus kas operasi mempunyai kandungan

informasi di luar laba akuntansi. Demikian halnya penelitian Triyono dan Jogianto

(2000) yang juga menyimpulkan bahwa pemisahan total arus kas ke dalam tiga

komponen arus kas, khususnya arus kas operasi, mempunyai hubungan yang
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signifikan terhadap harga saham. Makin tinggi arus kas dari aktivitas operasi saja

perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.

2.8 Pengaruh Arus Kas Investasi Terhadap Return Saham

Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi

investasi dari aktiva tetap dan perolehan dari instrumen investasi lain. Arus kas

yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan pengungkapan terpisah

karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaaan dan pengeluaran kas

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan

arus kas masa depan.

Arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh terhadap return saham. Arus kas dari

aktivitas investasi merupakan informasi yang relevan bagi investor sebagai dasar

pengambilan keputusan investasi. Informasi tentang pembelian maupun penjualan

aktiva berkaitan dengan usaha perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya,

sehingga informasi ini dianggap penting oleh investor untuk pengambilan

keputusan investasi (Daniati, 2006). Penelitian yang dilakukan Yocelyn (2012)

pada perusahaan berkapitalisasi besar mengungkapkan bahwa arus kas investasi

tidak berpengaruh terhadap return saham. Arus kas dari aktivitas investasi yang

berpotensi memberikan penerimaan dimasa depan tidak menjadi pertimbangan

investor.
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2.9 Pengaruh Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah akibat dari transaksi atau peristiwa

penerimaan kas dan pengeluaran kas kepada para pemegang saham yang disebut

sebagai pendanaan ekuitas, sedangkan penerimaan kas dan pengeluaran kas

kepada kreditor disebut sebagai pendanaan utang. Arus kas dari pendanaan

memiliki pengaruh terhadap return saham. Hal ini berarti setiap peningkatan

pengeluaran untuk aktivitas pendanaan seperti pengumuman deviden akan diikuti

dengan peningkatan return saham (Daniati, 2006).

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan

juga terbukti tidak perpengaruh terhadap return saham. Investor dalam hal ini

tidak melihat pelaporan transaksi-transaksi yang merubah komposisi ekuitas dan

hutang jangka panjang serta pembayaran deviden tunai sebagai informasi yang

dapat digunakan untuk pengembalian keputusan investasinya (Yocelyn, 2012).

2.10 Pengaruh Pertumbuhan Laba Terhadap Return Saham

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan laba, cenderung

harga sahamnya juga akan meningkat. Maksudnya jika perusahaan memperoleh

laba yang semakin besar, maka secara teoritis perusahaan akan mampu

membagikan deviden yang semakin besar dan akan berpengaruh secara positif

terhadap return saham.

Ali (1994) dalam Triyono (2000) menguji kandungan informasi dari laba, modal

kerja operasi, dan arus kas dengan model regresi linier dan nonlinier. Hasil
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studinya juga menemukan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki hubungan

dengan return saham dalam regresi nonlinier.

2.11 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian

sebelumnya, yaitu:

1. Ginting (2012), penelitian ini berjudul analisis pengaruh pertumbuhan arus kas

dan profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 di bursa efek

indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan yang konsisten

masuk pemeringkatan LQ 45 sejak Agustus 2005 – Agustus 2010. Analisis

data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap return saham. Secara parsial variabel arus kas operasi dan

Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan

variabel arus kas investasi, arus kas pendanaan kurang, Return on Equity, Net

Profit Margin, tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini menunjukkan

bahwa, variabel arus kas investasi, arus kas pendanaan kurang menjadi

perhatian para investor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode

pengamatan, variabel Return on Asset yang merupakan informasi yang

menghubungkan antara laporan laba rugi dan neraca berpengaruh terhadap

return saham.

2. Arisdiyanto (2014), penelitian ini berjudul pengaruh perubahan arus kas

terhadap tingkat profitabilitas PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan arus kas
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operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan terhadap tingkat

profitabilitas perusahaan pada PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. Analisis dilakukan

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda pada data keuangan PT.

Fajar Surya Wisesa Tbk dari tahun 2009 sampai 2013, serta pengujian hipotesis

menggunakan uji F dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas

operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap profitabilitas karena semua variabel mempunyai nilai

signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Pengaruh dominan terhadap

profitabilitas ditunjukkan oleh arus kas operasi, hal ini dapat dilihat dari nilai

standardized beta coefficients yang paling besar tetapi besarnya pengaruh ini

tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih besar dari

0,05.

3. Pradhono dan Yulius (2004) meneliti permasalahan yaitu apakah terdapat

pangaruh EVA, residual income, earning, dan arus kas operasi terhadap return

saham. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun

2000-2002, sedangkan sampel yang diambil berjumlah 34 perusahaan

manufaktur barang konsumsi. Analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi sederhana. variabel terikat adalah return saham, sedangkan variabel

bebasnya adalah EVA (X1), Residual Income (X2), Earning (X3), dan Arus

Kas Operasi (X4). Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa arus kas

operasi dan earning berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan

economic valeu added (EVA) dan residual income tidak berpengaruh

signifikan terhadap return saham dikarenakan kerumitan dalam menghitung

EVA dan hasil yang kontradiktif antara residual income yang negatif dengan
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kondisi perusahaan yang dapat membagikan deviden. Dari hasil penelitian

tersebut, disimpulkan bahwa arus kas operasi mempunyai pengaruh yang

paling signifikan terhadap return saham yang diterima oleh pemegang saham.

4. Fitria (2014) penelitian ini berjudul pengaruh arus kas dan pertumbuhan laba

terhadap return saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013, dengan teknik pengambilan sampel

secara purposive sampling sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 6

perusahaan. Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik pada data yang

akan dianalisis yaitu uji normalitas dengan uji Kolmagorov Smirnov, uji

autokorelasi dengan uji Durbin Watson, uji heteroskedastisitas. Dari hasi uji

regresi diperoleh secara parsial hanya arus kas dari aktivitas investasi yang

berpengaruh terjadap return saham. Sedangkan secara simultan arus kas dan

pertumbuhan laba berpengaruh signifikan terhadap return saham pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008–

2013.
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
No Peneliti Variabel

Dependen
Variabel

Independen
Hasil

1 Ginting
(2012)

Return Saham Arus Kas Operasi,
Arus Kas
Investasi, Arus
Kas Pendanaan,
Return on Asset,
Return on Equity,
Net Profit Margin

penelitian ini menunjukkan bahwa
secara simultan seluruh variabel
independen berpengaruh signifikan
terhadap return saham. Secara
parsial variabel arus kas operasi
dan Return on Asset berpengaruh
signifikan terhadap return saham.
Sedangkan variabel arus kas
investasi, arus kas pendanaan
kurang, Return on Equity, Net
Profit Margin, tidak berpengaruh
terhadap return saham

2 Arisdiyanto
(2014)

Return Saham Arus Kas Operasi,
Arus Kas
Investasi, Arus
Kas Pendanaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa
arus kas operasi, arus kas investasi,
dan arus kas pendanaan tidak
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap profitabilitas
karena semua variabel mempunyai
nilai signifikansi yang lebih besar
dari 0,05

3 Pradhono
dan Yulius
(2004)

Return Saham EVA, Residual
Income, Earning,
Arus Kas Operasi

Penelitian ini menyimpulkan
bahwa arus kas operasi dan earning
berpengaruh positif terhadap return
saham. Sedangkan economic valeu
added (EVA) dan residual income
tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham dikarenakan
kerumitan dalam menghitung EVA
dan hasil yang kontradiktif antara
residual income yang negatif
dengan kondisi perusahaan yang
dapat membagikan deviden

4 Fitria (2014) Return Saham Arus Kas Operasi,
Arus kas
Investasi, Arus
Kas Pendanaan,
Pertumbuhan
Laba

Dari hasil uji regresi diperoleh
secara parsial hanya arus kas dari
aktivitas investasi yang
berpengaruh terjadap return saham.
Sedangkan secara simultan arus kas
dan pertumbuhan laba berpengaruh
signifikan terhadap return saham

Sumber: Jurnal dan Skripsi, data diolah

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Fitria (2014) yang menguji

pengaruh arus kas dan pertumbuhan laba terhadap return saham. Dengan sampel 6

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008

sampai dengan 2013, ditemukan bahwa dari hasil uji regresi diperoleh secara

parsial hanya arus kas dari aktivitas investasi yang berpengaruh terjadap return
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saham. Sedangkan secara simultan arus kas dan pertumbuhan laba berpengaruh

signifikan terhadap return saham.

Penelitian dari Fitria (2014) terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini yaitu

tempat penelitian dimana dalam penelitian ini perusahaan yang dipilih sebagai

sampel adalah perusahaan manufaktur sub sektor semen yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia sebanyak 3 perusahaan. Waktu atau tahun dalam penelitian ini

juga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini

menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan sub sektor semen per triwulan

dari tahun 2011 sampai 2014.

2.12 Kerangka Pemikiran

Perusahaan manufaktur merupakan emiten terbesar dari seluruh perusahaan yang

terlisting di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur mempunyai peluang

yang besar dalam memberi kesempatan kepada investor untuk berinvestasi. Dalam

menentukan keputusan berinvestasi, investor melihat informasi yang terkandung

didalam laporan keuangan, karena didalam laporan keuangan terdapat data-data

yang dapat menggambarkan kinerja maupun kondisi pada perusahaan tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami , relevan,

dan dapat dibandingkan serta tepat waktu agar dapat memiliki manfaat bagi para

investor.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sub sektor semen

dipilih untuk menguji pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas

pendanaan, dan pertumbuhan laba terhadap return saham. Arus kas operasi, arus

kas investasi, arus kas pendanaan, dan pertumbuhan laba dapat digunakan untuk
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mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Arus kas dan pertumbuhan laba

dapat juga dipakai sebagai sinyal peringatan awal terhadap kemunduran kondisi

keuangan yaitu dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.12.1 Hubungan antara Arus Kas Operasi dan Return Saham

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan

(principal revenue activitien) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas

investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang

mempengaruhi penerapan laba atau rugi bersih, dan merupakan indikator yang

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan,

membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada

sumber pendanaan dari luar. Sehingga adanya perubahan arus kas dari kegiatan

operasi akan memberikan sinyal positif kepada investor, akibatnya investor akan

membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya meningkatkan return

saham.

2.12.2 Hubungan antara Arus Kas Investasi dan Return Saham

Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi

investasi dari aktiva tetap dan perolehan dari instrumen investasi lain. Arus kas

yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan pengungkapan terpisah

karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaaan dan pengeluaran kas

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan



44

arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh tidak

signifikan terhadap return saham.

2.12.3 Hubungan antara Arus Kas Pendanaan dan Return Saham

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah akibat dari transaksi atau peristiwa

penerimaan kas dan pengeluaran kas kepada para pemegang saham yang disebut

sebagai pendanaan ekuitas, sedangkan penerimaan kas dan pengeluaran kas

kepada kreditor disebut sebagai pendanaan utang. Arus kas dari pendanaan

memiliki pengaruh terhadap return saham. Sehingga pengeluaran untuk aktivitas

pendanaan seperti pengumuman deviden akan diikuti dengan peningkatan return

saham.

2.12.4 Hubungan antara Pertumbuhan Laba dan Return Saham

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan laba, cenderung

harga sahamnya juga akan meningkat. Jika perusahaan memperoleh laba yang

semakin besar, maka secara perusahaan akan mampu membagikan return yang

semakin besar dan akan berpengaruh secara positif terhadap return saham.

2.12.5 Hubungan antara Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas
Pendanaan, Pertumbuhan Laba dan Return Saham

Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan pertumbuhan laba

dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Arus kas

dan pertumbuhan laba dapat juga dipakai sebagai sinyal peringatan awal terhadap

kemunduran kondisi keuangan yaitu dengan membandingkan dengan tahun

sebelumnya. Berdasarkan laporan yang berisi kandungan-kandungan informasi
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yang penting bagi keputusan investasi seorang investor dimana apabila

perusahaan memiliki laba yang cukup tinggi dan arus kas yang memadai maka

kondisi perusahaan tersebut secara finansial dapat dikatakan baik sehingga akan

direspon baik juga oleh investor. Sehingga para investor akan berinvestasi

diperusahaan yang memiliki laba yang cukup tinggi dan arus kas yang memadai

oleh sebab itu para investor akan mendapatkan return saham yang sesuai harapan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Arus Kas
Investasi

Arus Kas
Opersi

Laporan Keuangan

Sektor Industri
Dasar dan Kimia

Perusahaan
Manufaktur di BEI

Arus Kas
Pendanaan

Pertumbuhan
Laba

Harga Saham

Return Saham
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2.13 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis

dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah

yang dirumuskan (Sugiyono, 2009).

Penolakan atau penerimaan hipotesis tergantung pada hasil penyelidikan terhadap

fakta-fakta. Dengan demikian hipotesis adalah suatu teori sementara yang

kebenarannya masih diuji. Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun

hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho1 : Arus kas operasi berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham.

Ha1 : Arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Ho2 : Arus kas investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham.

Ha2 : Arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Ho3 : Arus kas pendanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham.

Ha3 : Arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Ho4 : Pertumbuhan laba berpengruh tidak signifikan terhadap return saham.

Ha4 : Pertumbuhan laba berpengaruh signifikan terhadap return saham.
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Ho5 : Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan

pertumbuhan laba secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap

return saham.

Ha5 : Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan

pertumbuhan laba secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

return saham.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi

(explanatory research). Penelitian eksplanasi merupakan penelitian yang

bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan

antara satu variabel dengan yang lain (Sugiyono, 2012). Variabel independen

dalam penelitian ini, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas

pendanaan, dan pertumbuhan laba, variabel dependen, yaitu return saham.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang

memiliki karakter dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh seorang peneliti

untuk dipelajari yang kemudiaan ditarik sebuah kesimpulan (Sugiono, 2008).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang

bergerak dalam bidang Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa

Efek Indonesia pada tahun 2011-2014, sebanyak 61 perusahaan.
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3.2.2 Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel

dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini ditentukan untuk

memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dan

kesesuaian kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria

sampel yang termasuk dalam kategori penelitian ini adalah:

a. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2014.

b. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap selama tahun

2011 sampai 2014 secara berturut-turut..

c. Perusahaan yang memiliki data-data keuangan lengkap yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka jumlah sampel yang diperoleh

adalah berjumlah 11 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014. Adapun perusahaan

yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian
NO Nama Perusahaan KODE
1 PT Arwana Citramulia Tbk ARNA
2 PT Berlina Tbk BRNA
3 PT Charoen Pokhpan Indonesia Tbk CPIN
4 PT Ekadharma Internationan Tbk EKAD
5 PT Holcim Indonesia Tbk SMCB
6 PT Indo Acidatama Tbk SRSN
7 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP
8 PT Lion Metal Works Tbk LION
9 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR
10 PT Surya Toto Indonesia Tbk TOTO
11 PT Trias Sentosa Tbk TRST

Sumber : Indonesian capital Market Directory



50

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari

dan mengumpulkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

dari laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Dan diperoleh

dengan mengakses website di internet yaitu website BEI (www.idx.co.id).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan sampel.

Dengan metode ini dapat dikumpulkan data laporan keuangan perusahaan dari

tahun 2011 sampai 2014 dan melakukan perhitungan terhadap return saham, arus

kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan pertumbuhan laba. Data

diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory Book (ICMD dan

www.idx.co.id dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Data diperoleh dari Indonesian Capital Market

Directory dan Indonesian Stock Exchange yang dipublikasikan oleh Bursa Efek

Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi nama perusahaan manufaktur sektor

industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia 2011-2014, laporan keuangan

tahun 2011-2014 dan harga saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar

dan kimia tahun 2011-2014.
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3.5 Definisi Konseptual Variabel

Definisi variabel-variabel dalam peneliti ini secara konseptual adalah sebagai

berikut:

3.5.1 Return Saham

Return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati pemodal atas investasi

yang dilakukan (Ross, 2002 dalam Pradhono dan Yulius, 2004). Konsep return

saham yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan

adalah selisih antara harga saham periode sekarang (t) dengan harga saham

periode sebelumnya (t-1), dibagi dengan harga saham periode sebelumnya (t-1).

3.5.2 Arus Kas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas

operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara

kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru

tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. (PSAK No. 2, 2009).

3.5.3 Arus Kas investasi

Definisi arus kas dari aktivitas investasi menurut PSAK No. 2 Tahun 2009

menyatakan bahwa aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (Ikatan Akuntansi

Keuangan, 2013).



52

3.5.4 Arus Kas Pendanaan

Pengertian arus kas dari aktivitas  pendanaan menurut PSAK No. 2 Tahun 2009

adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi

kontribusi modal dan pinjaman entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013).

3.5.5 Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang

timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan

pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2008) “kelebihan

penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah return saham. Return

merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati pemodal atas investasi yang

dilakukan (Ross, 2002 dalam Pradhono dan Yulius, 2004). Konsep return

saham yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan oleh

Husnan (2006) adalah selisih antara harga saham periode sekarang (t)

dengan harga saham periode sebelumnya (t-1), dibagi dengan harga saham

periode sebelumnya (t-1). Return saham yang digunakan dalam penelitian

adalah total rata-rata return saham bulanan dalam periode pengamatan.

Dimana rumusnya ditunjukkan sebagai berikut:
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= ( )
........................................................................................3.1

Keterangan:

= Return saham

= Harga saham i pada periode t

=  Harga saham i pada periode t sebelumnya

3.6.2 Variabel Independen

3.6.2.1 Arus Kas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah jumlah arus kas yang berasal dari

aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan,

membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan

pada sumber pendanaan dari luar. (PSAK No. 2, 2009). Untuk mencari

arus kas operasi, dapat dirumuskan sebagai berikut (Triyono dan Hartono,

2000).

AKO = AKO t – AKO t-1...........................................................................3.2
AKO t-1

Keterangan:

AKO = Arus Kas Opresi

AKO t = Arus Kas Operasi pada periode t

AKO t-1 = Arus Kas Operasi pada periode t sebelumnya
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3.6.2.2 Arus Kas Investasi

Definisi arus kas dari aktivitas investasi menurut PSAK No. 2 Tahun 2009

menyatakan bahwa aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset

jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (Ikatan

Akuntansi Keuangan, 2013). Untuk mencari arus kas investasi, dapat

dirumuskan sebagai berikut (Triyono dan Hartono, 2000).

AKI = AKI t – AKI t-1................................................................................3.3
AKI t-1

Keterangan:

AKI = Arus Kas Investasi

AKI t = Arus Kas Investasi pada periode t

AKI t-1 = Arus Kas Investasi pada periode t sebelumnya

3.6.2.3 Arus Kas Pendanaan

Pengertian arus kas pendanaan menurut PSAK No. 2 Tahun 2009 adalah

aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi

kontribusi modal dan pinjaman entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013).

Rumus arus kas pendanaan (Triyono dan Hartono, 2000).

AKP = AKP t – AKP t-1.............................................................................3.4
AKP t-1
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Keterangan:

AKP = Arus Kas Pendanaan

AKP t = Arus Kas Pendanaan pada periode t

AKP t-1 = Arus Kas Pendanaan pada periode t sebelumnya

3.6.2.4 Pertumbuhan Laba

Laba penelitian ini menggunakan pertumbuhan laba setelah pajak (Earning

After Taxs). Penggunaan pertumbuhan laba sebelum pajak digunakan

sebagai indikator pertumbuhan laba dengan alasan untuk menghindari

pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antara periode yang

dianalisis. Pertumbuhan laba dapat dirumuskan sebagai berikut (Warsidi

dan Agus Pramuka, 2000).

PL = (Earning - Tax t) – (Earning - Tax t-1)..............................................3.5
(Earning – Tax t-1)

Keterangan:

PL = Pertumbuhan Laba

Earning – Tax t = Laba setelah pajak pada periode t

Earning – Tax t-1 = Laba setelah pajak pada periode t sebelumnya
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Tabel 3.2
Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel Pengertian Indikator
Return Saham
(Y)

merupakan
tingkat
keuntungan
yang dinikmati
pemodal atas
investasi yang
dilakukan

= ( − )
keterangan

=  return saham
=  harga saham i pada periode t
=  harga saham i pada periode t

sebelumnya

Arus Kas
Operasi (X1)

indikator yang
menentukan
apakah dari
operasinya
perusahaan
dapat
menghasilkan
arus kas yang
cukup

Arus Kas Operasi = AKO − AKOAKO
Arus Kas
Investasi (X2)

perolehan dan
pelepasan aset
jangka panjang
serta investasi
lain yang tidak
termasuk setara
kas

Arus Kas Investasi = AKI − AKIAKI
Arus Kas
Pendanaan
(X3)

aktivitas yang
mengakibatkan
perubahan
dalam jumlah
serta komposisi
kontribusi
modal dan
pinjaman entitas

Arus Kas Pendanaan = AKP − AKPAKP
Pertumbuhan
Laba (X4)

Penggunaan
pertumbuhan
laba sebelum
pajak digunakan
sebagai
indikator
pertumbuhan
laba dengan
alasan untuk
menghindari
pengaruh
penggunaan
tarif pajak yang
berbeda antara
periode yang
dianalisis

Pertumbuhan Laba= (Earning − tax ) – (Earning Tax )(Earning − Tax )
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3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Regresi Linier Berganda Model Panel Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam jumlah besar dan mudah

diklasifikasikan dalam kategori-kategori atau diubah dalam bentuk angka-angka.

Hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan variabel independen

dilakukan dengan regresi linier berganda dan menggunakan panel data (pooled

data) yang bersifat time series atau cross section, sehingga terdiri atas beberapa

objek dan meliputi beberapa periode.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier

berganda, yaitu alat statistik yang dipergunakan untuk meramalkan pengaruh

antara dua variabel bebas (X) atau lebih terhadap satu variabel terikat (Y).

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui

pengaruh arus kas operasi, arus kan investasi, arus kas pendanaan, dan

pertumbuhan laba terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor

industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Adapun model

persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

Y= a + + + + + e.............................................................3.6

Dimana:

Y = average abnormal return

a = konstanta

b1 b2 b3 b4 = koefisien variabel-variabel independen
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= nilai arus kas operasi

= nilai arus kas investasi

= nilai arus kas pendanaan

= nilai pertumbuhan laba

e = error terms (variabel pengganggu)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 7.0.

Eviews dapat digunakan untuk menganalisis data panel, terutama analisis regresi.

Ada tiga jenis metode yang bisa digunakan untuk menganalisis dengan data panel

menurut Winarno (2009), yaitu:

1. Poled Least Square (Pendekatan Kuadrat Terkecil), mengestimasi data panel

dengan metode OLS. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

Yit = β1 + β2 +β3.X3it+ … + βn. Xnit + µ it...........................................................................................3.7

2. Fixed Effect (Pendekatan Efek Tetap), menambahkan model dummy pada data

panel. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

Yit = α1 + α2.D2 + … + αn.Dn + β2.X2it + … + βn. Xnit + µ it...................................................3.8

3. Random Effect (Pendekatan Efek Acak), memperhitungkan error dari data panel

dengan metode least squere. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

Yit= β1 + β2.X2it +… + βn.Xnit + en + µit............................................................3.9

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan model terbaik

menggunakan dua langkah (Winarno, 2009), sebagai berikut:
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1. Uji Chow (Poll vs Fixed Effect)

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan Pooled

Least Squere atau Fixed Effect. Rumus uji Chow-Test (Pool vs Fixed Effect)

sebagai berikut:

CHOW =
( )/( )/( ) ...........................................................................3.10

Keterangan:

RRSS : restricted residual sum square (merupakan sum of square residual

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode common)

URSS : unrestricted residual sum square (merupakan sum of square

residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode

fixed effect)

N : jumlah data cross section

T : jumlah data time series

K : jumlah variabel penjelas

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow-test adalah dengan

membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel dan nilai signifikan

yang dipakai adalah 0,05 atau 5%.

1. Jika F hitung  <  F tabel, Ho diterima dan model yang digunakan adalah

model common effect

2. Jika F hitung  >  F tabel, Ho ditolak dan model yang digunakan adalah

model fixed effect

Jika hasil uji chow menyatakan Ho diterima, maka teknik regresi data panel

menggunakn model common effect dan pengujian berhenti sampai disini.

Namun apabila hasil chow menyatakan Ho ditolak, maka teknik regresi data
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panel menggunakan model fixed effect dan melakukan pengujian selanjutnya

yaitu uji Hausman.

2. Uji Hausman (Random Effect vs Fixed Effect)

Uji Hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau random effect.

Uji hausman didapatkan melalui command eviews yang terdapat pada direktori

panel (Winarno 2009). Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistik

chi square dengan degree of freedom sebanyak K, dimana K adalah jumlah

variabel independen dan dalam hal ini nilai signifikan yang dipakai adalah

0,05 atau 5%.

Dasar pengambilan keputusan manggunakan uji hausman (random effect Vs

fixed effect), yaitu:

1. Jika nilai statistik Hausman > nilai Chi Square, maka Ho diterima dan

model yang digunakan adalah random effect.

2. Jika nilai statistik Hausman < nilai Chi Square, maka Ho ditolak dan

model yang digunakan  adalah fixed effect.
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3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel

independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Pengujian terhadap hasil

regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95%

atau α = 5%.

Nilai t dapat dirumuskan sebagai berikut:

t =
µ
.................................................................................................................3.11

Keterangan:

X = Rata-rata hitung sampel

µ = Rata-rata hitung populasi

Sx = Standar error rata-rata nilai sampel

Untuk pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan t hitung dengan t

tabel. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

a. Jika t hitung< t tabel maka t hitung tidak signifikan atau Ho diterima, artinya bahwa

variable arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan

pertumbuhan laba secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap return

saham.
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b. Jika t hitung> t tabel maka t hitung tersebut signifikan atau Ha diterima, artinya

bahwa variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan,dan

pertumbuhan laba secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Uji t dapat dilakukan dengan melihat signifikansi t masing-masing variabel yang

terdapat pada hasil output menggunakan E-views. Jika angka signifikansi t < α

(0,05) maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara variabel

independen dengan variabel dependen.

3.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama)

terhadap variabel terikat. Patokan yang digunakan dengan membandingkan nilai

sig yang didapat dengan derajat signifikan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari

derajat signifikan maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Nilai

F statistik dihitung dengan formula sebagai berikut:

F=
( )⁄( ) ( )⁄ ............................................................................................3.12

Keterangan:

R2= Koefisien determinan

k= Jumlah variabel bebas

n= Jumlah sampel
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Untuk mengetahui statistik F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F

hitung dengan nilai F tabel. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

a. Jika nilai F hitung< nilai F tabel, maka hipotesis awal (Ho) diterima dan Ha ditolak.

Artinya variabel independen secara simultan dan tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya

semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi

variabel independen.

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan signifikan F pada tingkat α

yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis

didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan nilai signifikan

0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Jika signifikan F < 0,05, maka H0 ditolak. Artinya semua variabel independen

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika signifikan F > 0,05, maka H0 diterima. Artinya semua variabel independen

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai R2 mempunyai

interval antara 0 sampai 1 (0 < R2 < 1). Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin

baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel

independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel
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dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel

dependen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). R2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

R2 =
∑ ∑ ∑ ∑∑ ........................................................................3.13

Keterangan:

β1 = Koefisien regresi variabel Arus Kas Operasi

β2 = Koefisien regresi variabel Arus Kas Investasi

β3 = Koefisien regresi variabel Arus Kas Pendanaan

β4 = Koefisien regresi variabel Pertumbuhan Laba

x1 = Arus Kas operasi

x2 = Arus Kas Investasi

x3 = Arus Kas Pendanaan

x4 = Pertumbuhan Laba

y = Return Saham

Tabel 3.3
Pedoman memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0.001 – 0.200 Sangat lemah
0.201 – 0.400 Lemah
0.401 – 0.600 Cukup kuat
0.601 – 0.800 Kuat
0.801 – 1000 Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2009)
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan uji hipotesis pengaruh arus kas operasi, arus kas

investasi, arus kas pendanaan dan pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2011-2014, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Arus kas operasi berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Arah hubungan negatif dan tidak

searah antara arus kas operasi terhadap return saham.

2. Arus kas investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Arah hubungan positif dan searah

antara arus kas investasi terhadap return saham.

3. Arus kas pendanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Arah hubungan negatif dan

searah antara arus kas pendanaan terhadap return saham.
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4. Pertumbuhan laba berpengaruh signifikan terhadap return saham pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Arah hubungan positif dan searah

antara pertumbuhan laba terhadap return saham.

5. Secara simultan diperoleh hasil pengujian yaitu variabel arus kas operasi,

arus kas investasi, arus kas pendanaan dan pertumbuhan laba secara

simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka

saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Bagi kalangan akademis disarankan agar meneliti lebih dalam kembali apa

yang ada dalam penelitian ini dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan

pembelajaran dan ilmu pengetahuan dalam hal akuntan khususnya dalam

return saham.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi Perusahaan

diharapkan lebih memperhatikan kepentingan para investor atau

pemegang saham dalam hal transparansi dalam penyampaian informasi

mengenai perusahaan. Karena hal tersebut bertujuan untuk memberikan

kepercayaan kepada investor mengenai perusahaan dan untuk
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mempertahankan para investor yang berinvestasi pada perusahaan

mereka.

b. Bagi Investor

Sebaiknya investor lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang terdiri

dari arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan

pertumbuhan laba dalam menganalisis masalah return saham yang

terjadi antara perusahaan dan investor.
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