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ABSTRACT 

 

Construction, property, and real estate companies are one of place to invest in various 

financial assets. Investor needs the information which has related with the investment to 

know the return. One of the information is financial statement where is from inside 

company. But not all companies are on the same corporate life-cycle and in the same sales 

growth because of that have different characteristic. Those will affect the usefulness of 

accounting performance measures, such as net income and cash flows. Therefore, the 

purpose of research is to examine whether net income and cash flow components are 

influence stock price of companies in each sales growth of corporate. Also to find out is 

there value-relevance of net income and cash flow in each sales growth of corporate. 

The data on this research are using financial data of companies listed in Indonesia Stock 

Exchange from period 2007-2011. Researcher uses the annually data. The sample was taken 

using the method of purposive sampling. The method was multiplied linear regression 

analysis, while hypothetical test was done with t-test and f-test to prove statistically if there 

is significant effect. 

The result of research indicates net income influence stock price significantly, while cash 

flow components do not influence stock price. This study also provides evidence that there 

are value-relevance of net income and cash flow in each sales growth of corporate. 

Keywords: net income, cash flow, stock price 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya jumlah perusahaan konstruksi, properti, dan real estate yang 

tercatat di bursa saham Indonesia dan cukup banyak masyarakat yang melakukan 

investasi kelebihan dana pada perusahaan konstruksi, properti, dan real estate. Hal ini 

merupakan salah satu tanda bahwa perusahaan konstruksi, properti, dan real estate di 

Indonesia menunjukkan perkembangannya. Sehingga diharapkan hal ini membuat 

industri konstruksi, properti dan real estate dapat membaik atau dengan kata lain 

infrastuktur di Indonesia yang buruk dapat membaik dari waktu ke waktu.   

Perusahaan konstruksi, properti, dan real estate menjadi salah satu pilihan 

investasi bagi para investor. Salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia 

adalah tempat tinggal. Kemudian nilai tanah yang akan selalu naik dari waktu ke waktu 

atau tidak ada kata turun bagi nilai tanah. Hal ini membuat masyarakat yang kelebihan 

dana melakukan investasi pada perusahaan konstruksi, properti, dan real estate. 

Aplikasinya dapat dilihat secara konvensional, masyarakat pedesaan di Indonesia 

melakukan investasi pada asset-aset riil seperti sawah, tanah, atau bentuk tempat tinggal 

lainnya. 

Risiko yang melekat pada suatu sekuritas akan mempengaruhi nilai perusahaan 

yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk harga saham. Oleh karena itu investor 

yang rasional akan mempertimbangkan risiko atas sekuritas tersebut. Sebelum 

melakukan keputusan investasi terhadap surat berharga suatu perusahaan, investor perlu 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan prospek ke depan baik keamanan dana 

yang ditanamkan dan keuntungan yang nantinya akan diperoleh. Sehingga investor 
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membutuhkan pertimbangan, perhitungan, dan analisis. Investor akan memilih surat 

berharga yang nantinya dapat memberikan keuntungan besar walaupun biasanya 

memiliki harga saham yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan investasi 

yaitu meningkatkan kemakmuran.  

Salah satu informasi yang berasal dari internal perusahaan adalah laporan 

keuangan sebagai bagian dari informasi akuntansi. Tujuan utama informasi akuntansi 

adalah menyediakan informasi yang berguna dalam menilai jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian arus kas perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan 

sumber informasi penting yang sangat dibutuhkan oleh pemakai. Sehingga laporan 

keuangan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. 

Parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari investor dan 

kreditor dari laporan keuangan adalah laba dan arus kas. Sewaktu dihadapkan pada dua 

ukuran kinerja akuntansi keuangan tersebut maka investor dan kreditor harus yakin 

bahwa ukuran kinerja yang menjadi perhatian mampu menggambarkan kondisi ekonomi 

perusahaan serta prospek pertumbuhan di masa depan.  

Penelitian-penelitian mengenai kandungan informasi dari komponen arus kas dan 

laba telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu 

menghubungkan laba dan arus kas terhadap harga saham. Beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba telah banyak dilakukan oleh para 

peneliti. Ball & Brown (1968) dalam  Norhikmah (2007) meneliti hubungan antara laba 

dengan harga saham. Ali dan Pope (1994) sebagaimana disarikan Norhikmah (2007) 

melakukan penelitian untuk menguji kandungan informasi dari laba, modal kerja operasi, 

dan arus kas. Analisa dengan menggunakan regresi non-linear menunjukkan bahwa 

return saham dipengaruhi oleh laba, modal kerja operasi, dan arus kas. Hasil penelitian 
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oleh Finger (1994) dalam Norhikmah (2007) menunjukkan bahwa laba merupakan 

prediktor yang cukup signifikan terhadap laba dan arus kas di masa yang akan datang. 

Sedangkan penelitian untuk menguji laporan arus kas yaitu hubungannya dengan 

pergerakan harga saham. Livnat dan Zarowin (1990) dalam Norhikmah (2007) melalui 

uji regresi berganda menunjukkan bahwa komponen arus kas berhubungan signifikan 

dengan tingkat pengembalian investor. Sedangkan komponen arus kas operasi 

berhubungan kuat dengan unexpected return. Arus kas investasi tidak signifikan 

berpengaruh terhadap unexpected return. Penelitian mengenai kandungan informasi 

laporan arus kas dan laba terhadap harga dan return saham dilakukan misalnya oleh 

Triyono (1998). Hasil penelitian Triyono (1998) menunjukan pemisahan komponen arus 

kas yaitu operasi, investasi, dan pendanaan dapat ditemukan hubungan yang signifikan 

dengan harga saham. Penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa baik informasi 

laba maupun arus kas memiliki hubungan dengan harga saham. 

Setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu dengan yang lain, tidak 

ada yang memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan informasi yang diperlukan oleh 

pemakai. Informasi laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu indikator informasi yang berkualitas 

adalah relevan. Informasi pada bagian laporan keuangan yang mana yang digunakan, 

apakah dari neraca atau laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas atau laporan 

arus kas. 

Pertumbuhan penjualan dapat menjadi salah satu indikator keuntungan yang 

diprediksi oleh perusahaan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi perlakuan terhadap 

laba serta arus kas. Serta mempengaruhi strategi yang diterapkan pada perusahaan, baik 

dengan tingkat yang besar dan kecil. 
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Penelitian mengenai ukuran kinerja akuntansi memasukkan faktor siklus hidup 

perusahaan seperti yang dilakukan oleh Black (1998). Black menguji relevansi nilai 

informasi dari laba, arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi, pada 

masing-masing siklus hidup perusahaan. Penelitian Black membuktikan bahwa siklus 

hidup perusahaan mempengaruhi value-relevance ukuran laba dan aliran kas. Di 

Indonesia, Atmini (2001) dalam Susanto dan Ekawati (2006) yang membuktikan bahwa 

laba dan aliran kas dari aktifitas pendanaan mempunyai value-relevance pada fase 

growth, sedangkan aliran kas investasi mempunyai value-relevance pada fase maturity. 

Juniarti dan Limanjaya (2005) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa informasi arus 

kas akan lebih relevan pada tahap growth dan maturity. Sedangkan Susanto dan Ekawati 

(2006) menyimpulkan bahwa arus kas dari aktifitas investasi dan pendanaan memiliki 

nilai relevansi tinggi pada saat perusahaan berada di tahap start-up. Sedangkan laba, arus 

kas operasi, dan pendanaan memiliki nilai relevansi lebih tinggi pada tahap growth. Pada 

tahap maturity, informasi yang nilai relevansinya lebih tinggi adalah laba dan arus kas 

operasi. Sementara pada tahap decline, arus kas operasi dan pendanaan memiliki nilai 

relevansi informasi yang tinggi.  

Berdasarkan paparan di atas dan mengacu pada penelitian Susanto dan Ekawati 

(2006) maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh 

laba dan komponen arus kas terhadap harga saham. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Laba dan Komponen Arus Kas Terhadap 

Harga Saham Dalam Kaitan Dengan Kondisi Pertumbuhan Penjualan Perusahaan 

Konstruksi, Properti, dan Real Estate yang Terdaftar di BEI periode 2007-2011”. 
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

informasi investasi sangat diperlukan investor dalam pengambilan keputusan. Informasi 

akuntansi terkandung dalam laporan keuangan. Informasi akan berguna apabila 

informasi tersebut relevan, yaitu mampu menjadi alat untuk memprediksi kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut diperlukan oleh kreditur dan 

investor untuk mengambil keputusan ekonomi dan mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Dalam mengevaluasi kinerja perusahaan perlu dipertimbangkan pula bagaimanakah 

kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Perusahaan yang berada pada kondisi hidup 

yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula. Oleh karena itu diperlukan 

penelitian untuk melihat apakah informasi akuntansi berguna dalam pengambilan 

keputusan oleh investor. Terdapat pula informasi di luar informasi akuntansi seperti 

politik, media massa dan spekulasi investor. Hal tersebut dapat membuat kemungkinan 

bahwa laporan keuangan kurang digunakan dalam keputusan investasi. 

Sehingga dibutuhkan penelitian untuk membuktikan apakah dalam membentuk 

harga saham, investor masih menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu sumber 

informasi akuntansi. Serta perbedaan kondisi hidup perusahaan ikut menjadi salah satu 

pertimbangan dalam menghitung nilai perusahaan dengan relevansi laba dan arus kas 

dari perusahaan seperti perusahaan-perusahaan konstruksi, properti dan real estate. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini akan menguji pengaruh informasi nilai laba dan komponen arus kas 

terhadap harga. Informasi akuntansi yang digunakan dibatasi pada laba dan komponen 

arus kas. Faktor yang mempangaruhi harga saham dibatasi pada EPS. Unit analisis yang 
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dianalisis dibatasi pada perusahaan konstruksi, properti, dan real estate periode 2007 – 

2011. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1) Apakah laba berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan 

penjualan perusahaan? 

2) Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan? 

3) Apakah arus kas investasi berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan? 

4) Apakah arus kas pendanaan berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: 

1) Pengaruh laba terhadap harga saham pada setiap kondisi perusahaan.  

2) Pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham pada setiap kondisi perusahaan. 

3) Pengaruh arus kas investasi terhadap harga saham pada setiap kondisi perusahaan. 

4) Pengaruh arus kas pendanaan terhadap harga saham pada setiap kondisi perusahaan. 

 

 

 

 Pengaruh Laba..., Annisa Nurlailia Rahmawati, Ak.-Ibs, 2012



7 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada 

beberapa pihak, diantaranya: 

1) Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu media untuk menambah wawasan 

pengetahuan, pemahaman penulis serta aplikasi ilmu pengetahuan mengenai laba, arus 

kas, dan harga saham khususnya dalam kaitan dengan kondisi pertumbuhan penjualan 

perusahaan.  

2) Bagi pemakai laporan keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan tentang penggunaan laba dan arus kas dalam pengambilan keputusan. 

3) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu 

pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, staf pengajar, dan pihak-pihak lain 

di bidang akuntansi. 

4) Bagi penelitian yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama, penelitian ini 

dapat menjadi salah satu referensi dan atau bahan perbandingan yang berkaitan dengan 

kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang di dalamnya terdiri dari 

beberapa sub bab yang dirangkum sedemikian rupa. Sehingga, membentuk satu kesatuan 

yang lengkap. Adapun sistematika penulisan yang akan dibuat dalam penulisan karya 

akhir ini adalah:  

BAB I PENDAHULUAN. 

Bab ini berisi latar belakang yang mendorong penulis memilih topik penelitian, 

perumusan masalah yang akan dibahas serta pembatasannya. Pada bab ini dibahas pula 

mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan 
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penelitian ini, serta sistematika penulisan. Pada bab pendahuluan ini memberikan 

gambaran umum arah penelitian yang memandu bagi pembaca dalam memahami 

permasalah dalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI. 

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian 

terutama variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, mengemukakan 

penelitian terdahulu, rerangka pemikiran untuk menganalisis dan memecahkan masalah, 

dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN. 

Pada bab ini penulis akan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan pula mengenai objek 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. 

Bab ini berisi mengenai proses pengolahan data, pengujian data beserta hasil dan 

analisis terhadap data yang diperoleh serta implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian. Penulis 

akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran untuk membuat penelitian 

berikutnya dengan keterbatasan yang penulis temukan pada saat melakukan penelitian 

ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Laporan Keuangan  

Akuntansi merupakan kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan kegiatan ekonomi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan 

(user) baik internal maupun eksternal. Pengertian akuntansi tersebut mencerminkan peran 

akuntansi untuk memberikan informasi bagi kepentingan para pemakai laporan keuangan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan akuntansi. 

Komponen laporan keuangan lengkap mengalami perubahan dari yang semula 

mencakup lima item. Sekarang menjadi enam item. Pada PSAK 1 (Revisi 1998), 

komponen laporan keuangan lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi (income 

statement), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas (statement of cash flows), dan 

catatan atas laporan keuangan. PSAK No.1 (revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 

Desember 2009 dan mulai efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada 

atau setelah tanggal 1 Januari 2011, serta seiring dengan perubahan standar akuntansi yang 

berbasis IFRS. Maka laporan keuangan yang lengkap meliputi komponen-komponen 

berikut: Laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif pada 

akhir periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, dan laporan arus kas selama 

periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain (PSAK No.1 revisi 2009). 

 “Tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta 
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menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka.” (PSAK No.1 revisi 2009). 

Untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan seperti yang tertera di atas, maka 

suatu laporan keuangan harus memenuhi elemen-eleman dan karakteristik kualitatif. 

Elemen-elemen dalam penyajian laporan keuangan adalah asset (assets), liabilitas 

(liabilities), ekuitas (equity), penghasilan (income), dan beban (expenses). 

Karakteristik kualitatif terdiri dari kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas 

primer terbagi atas dua yaitu relevan (relevance) dan reliabel (faithful 

representation/reliable. Informasi bersifat relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya dengan membantu mengevaluasi 

kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Unsur relevan mencakup memiliki nilai 

prediktif (predictive value) dan tepat waktu (confirmatory value). Sedangkan informasi 

bersifat reliable apabila informasi tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan, tidak 

mengandung kesalahan material, dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. 

Unsur reliable adalah lengkap (completeness), netral (neutrality), dan disajikan dengan 

jujur (free from error). Karakteristik kualitatif sekunder antara lain yaitu dapat 

dibandingkan (comparability), dapat diteliti kebenarannya (verifiability), tepat waktu 

(timeliness), dan dapat dimengerti (understandability). 

 

2.1.2 Konsep Akrual 

  Ada dua dasar dalam pencatatan transaksi akuntansi yaitu cash basis dan accrual 

basis. Menurut cash basis, suatu transaksi diakui apabila kas dari pendapatan telah 

diterima dan beban telah dibayarkan. Sementara dasar akrual, pendapatan diakui saat 

dihasilkan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas 

(Wild, 2010). 
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2.1.2.1 Akrual dan Laba 

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. 

Pendukung dari basis ini yakin bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan 

akuntansi berbasis kas, baik untuk mengukur kinerja maupun kondisi keuangan. Statement 

of Financial Concept No. 1 menyatakan bahwa “informasi mengenai laba perusahaan 

berdasarkan akuntansi akrual biasanya memberikan indikasi kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan arus kas saat ini dan masa depan yang lebih baik dibandingkan 

dengan informasi yang dibatasi oleh aspek keuangan berupa penerimaan dan 

pembayaran kas” (PSAK No.1 Revisi 2009) 

Pendekatan berbasis akrual lebih baik dari pendekatan arus kas yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kinerja Keuangan 

Pendekatan akrual lebih baik dalam menyajikan informasi yang relevan atas 

evaluasi kinerja keuangan. Hal tersebut karena konsep pengakuan pendapatan dan beban 

matching. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa hanya seluruh pendapatan yang 

dihasilkan dalam periode tersebut yang diakui dan konsep beban matching yang 

memastikan bahwa hanya beban yang berhubungan dengan pendapatan yang boleh 

diakui.  

b. Kondisi Keuangan 

Pendekatan akrual menyajikan informasi neraca yang lebih akurat untuk 

mencerminkan sumber-sumber daya yang tersedia bagi perusahaan dalam menghasilkan 

arus kas di masa yang akan datang. 

 

c. Prediksi Arus Kas Masa Depan 
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Pendekatan akrual lebih baik dari pendekatan arus kas dalam memprediksi arus 

kas di masa yang akan datang. Hal tersebut karena dua alasan. Pertama, prinsip 

pengakuan pendapatan merefleksikan arus kas di masa mendatang. Misalnya penjualan 

kredit saat ini dapat memprediksi arus kas yang diterima di masa mendatang. Kedua, 

pendekatan akrual lebih baik dalam menstabilkan arus kas masuk dan keluar dari waktu 

ke waktu dengan proses matching. Sehingga laba lebih stabil dan merupakan prediktor 

yang dipercaya terhadap arus kas (Wild, 2010) 

Pernyataan-pernyataan mengenai laba bisa dikatakan bahwa laba merupakan 

prediktor yang lebih baik dalam memprediksi kekuatan laba yang akan datang (future 

earnings power). Hal tersebut berarti informasi tentang laba dan komponen-komponennya 

lebih baik dalam memprediksi arus kas masa depan. Salah satunya adalah adanya 

penyesuaian akrual pada besarnya laba yang dilaporkan. 

 

2.1.2.2 Akrual dan Arus Kas 

  Berdasarkan definisi, akrual merupakan jumlah penyesuaian akuntansi (yang 

berdampak pada arus kas maupun tidak) yang membuat laba bersih berbeda dari arus kas 

bersih. Contoh yang tidak berdampak adalah penjualan secara kredit. Sedangkan contoh 

yang berdampak adalah pembelian asset. Karena penggunaan jurnal yang berpasangan, 

maka akrual mempengaruhi neraca melalui peningkatan atau penurunan asset maupun 

liabilitas (Wild, 2010). 

Perbedaan antara akuntansi akrual dan akuntansi kas adalah masalah waktu 

(timing) dan matching. Masalah tepat waktu (timing) mengacu pada arus kas yang tidak 

selalu terjadi bersamaan dengan aktivitas usaha yang menghasilkan kas tersebut. 

Misalnya, suatu penjualan terjadi pada kuartal pertama namun kas atas penjualan tersebut 

baru diperoleh pada kuartal kedua. Masalah penandingan (matching) mengacu pada arus 
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kas masuk dan keluar yang disebabkan oleh waktu aktivitas usaha tetapi tidak dapat 

dikaitkan dengan waktu terjadinya. Misalnya, honor atas kegiatan konsultasi tidak 

matching dengan waktu penyelesaian jasa yang telah diberikan atas konsultasi tersebut. 

Masalah timing dan matching tersebut disebabkan dua hal. Pertama, dalam 

akrual menekankan jumlah transaksi yang tidak bersamaan dengan transfer kas. Sehingga 

arus kas tidak dapat ditelusuri pada aktivitas usaha sesuai waktu terjadinya. Kedua, biaya 

biasanya terjadi sebelum merasakan manfaatnya, terutama biaya yang terkait dengan 

investasi pabrik dan peralatan. Sehingga untuk mengukur biaya saat terjadi kas tidak dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja (Wild, 2010). Namun, sepanjang usia 

perusahaan, arus kas dan laba akrual akan menjadi sama. Hal tersebut karena seluruh 

aktivitas usaha telah diselesaikan. Sehingga masalah waktu dan matching telah selesai. 

 

2.1.3 Laba Bersih 

 Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan tingkat kesuksesan 

perusahaan dalam satu periode. Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan ini 

untuk menentukan tingkat profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan ini 

juga memberikan informasi yang dapat digunakan investor dan kreditor untuk 

memprediksi jumlah waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan (Kieso dan 

Weygandt, 2011). 

 Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi 

mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan. Tetapi tujuan yang lebih 

khusus harus lebih diperinci untuk lebih memahami pelaporan laba. Tujuan yang lebih 

khusus meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen, penggunaan 

angka laba historis untuk membantu meramalkan keadaaan usaha di masa yang akan 
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datang, dan penggunaan laba sebagai pengukuran keberhasilan serta sebagai pedoman 

pengambilan keputusan manajerial di masa yang akan datang. 

 Laporan laba rugi menyediakan rincian penghasilan, beban, untung, dan rugi 

perusahaan untuk suatu periode waktu. Penghasilan (income) merupakan kenaikan 

manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau 

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) 

maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenue) merupakan arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus 

masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya 

bentuk kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanaman modal. Beban meliputi kerugian (loss) dan beban yang 

timbul dari kegiatan operasional. Misalnya: beban pokok penjualan, gaji, sewa, bunga, dan 

penyusutan. Kerugian (loss) merupakan beban yang berasal dari luar kegiatan operasional 

perusahaan, misalnya: penjualan aktiva tetap yang tidak digunakan kembali (PSAK No. 02 

Revisi 2009). 

 Laba sering disebut dengan Laba bersih. Laba bersih adalah angka yang 

menunjukkan selisih antara seluruh pendapatan (yang operatif maupun tidak) dan seluruh 

biaya (yang operatif maupun tidak). Sehingga laba bersih menunjukkan bagian laba yang 

akan ditahan di dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen. 

 Laba bersih disebut pula dengan Laba sesudah pajak (Tandelilin, 2010). Sehingga 

angka laba bersih menunjukkan laba yang diperoleh setelah dikurangi pajak yang harus 
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dibayar kepada pemerintah selama periode pelaporan. Informasi laba bersih juga menjadi 

perhatian bagi investor untuk menilai prospek arus masuk kas bersih suatu perusahaan. 

 

2.1.4 Laba per Lembar Saham  

Komponen penting dalam analisis kondisi perusahaan adalah laba per lembar saham 

atau earning per share (EPS). Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya 

laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan 

(Tandelilin, 2010). Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan 

keuangan perusahaan. Apabila tidak dicantumkan informasi EPS maka bisa dihitung 

berdasarkan informasi dari laporan neraca dan laporan laba-rugi perusahaan. Sehingga 

rumusnya:
 

  
beredar sahamJumlah 

pajakdan  bungasetelah bersih  laba
 EPS  

EPS merupakan salah satu indikator bisnis yang penting pada suatu perusahan 

(Kieso dan Weygandt, 2011). Nilai EPS harus bersih dari saham preferen. Tetapi untuk di 

Indonesia sangat jarang perusahaan yang menggunakan saham preferen.  

EPS mengandung kelemahan yang berkaitan dengan earning. Pelaporan earning 

akan memicu munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna 

laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. 

Investor menginginkan pelaporan earning yang “sejujur-jujurnya” dan apa adanya. Hal ini 

penting sebagai sumber informasi untuk pembuatan keputusan investasi yang akan 

dilakukan. Sedangkan di pihak lain, manajemen menginginkan pelaporan earning dalam 

laporan keuangan dibuat “seindah mungkin” dengan berbagai trik dan perlakuan khusus 

(Tandelilin, 2010). 

Atas kelemahan EPS tersebut maka ada beberapa solusi. Dalam situasi konflik 

kepentingan seperti ini posisi akuntan sebagai penyusun laporan keuangan akan berada di 
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tengah-tengah antara kepentingan investor dan manajemen. Maka peran prinsip-prinsip 

dan kode etik akuntansi dalam mengurangi konflik seperti ini sangat diperlukan. Di 

samping itu, penggunaan tenaga auditor eksternal yang netral bisa dipakai sebagai cara 

mengurangi konflik. 

Kelemahan berikutnya berkaitan dengan kemampuan laporan keuangan untuk 

menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini. Seperti kita ketahui bahwa 

laporan keuangan disusun pada akhir periode (biasanya 1 tahun) untuk menggambarkan 

apa yang telah terjadi pada perusahaan pada periode tersebut. Akan tetapi, gambaran 

tersebut dalam kenyataannya masih merupakan gambaran sesaat (foto) kondisi perusahaan 

pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Kelemahan ini disebut dengan istilah snapshot 

(Tandelilin, 2010). 

Hal terbaik bagi investor adalah tetap menggunakan informasi EPS. Walaupun 

begitu investor tetap harus hati-hati atas masalah yang terjadi dalam informasi EPS dan 

tetap konsisten dan teliti (Jones, 2007).  

 

2.1.5 Arus Kas 

Bagi para pemakai laporan keuangan, informasi tentang arus kas perusahaan 

digunakan sebagai dasar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan setara kas 

dan penggunaan arus kas perusahaan. Untuk itu diperlukan pula evaluasi sebelum 

mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan untuk komponen arus kas, dikelompokkan 

dalam tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar, kas atau setara arus kas. Informasi 

tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai 

dasar untuk menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai laporan keuangan perlu melakukan 
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evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya (PSAK No. 2 Revisi 2009). 

Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas 

dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan 

arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama satu periode 

akuntansi. 

“The statement of cash flow reports the cash receipt, cash payments, and net 

change in cash resulting from reporting, investing, and financing activities during a 

period. ” (Kieso dan Weygandt, 2011). 

Laporan arus kas merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan atau 

menggambarkan arus masuk kas dan arus keluar kas, dan perubahan bersih dalam kas 

yang berasal dari kegiatan operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan dari suatu 

entitas selama periode akuntansi tertentu.  

Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan 

mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan dalam satu periode. 

Dalam mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan (1) arus kas kegiatan operasi 

selama satu periode, (2) arus kas dari aktivitas investasi, (3) arus kas dari transaksi 

pembiayaan, dan (4) selisih dari peningkatan dan penurunan kas selama periode berjalan 

(Kieso dan Weygandt, 2011). 

Dari pengertian-pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa informasi arus kas 

merupakan informasi mengenai arus kas perusahaan atas penerimaan dan pengeluaran 

selama periode tertentu. Sehingga informasi arus kas berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kebutuhan kas dalam penggunaan arus kas tersebut. 
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Manfaat informasi arus kas yaitu: Pertama, dapat memberikan informasi untuk 

mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas 

dan solvabilitas), dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah, serta waktu arus kas 

dalam adaptasi dengan perubahan dan peluang. Kedua, adalah untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Ketiga, dapat meningkatkan daya 

banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan. Keempat, digunakan sebagai 

indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Kelima, untuk meneliti 

kecermatan taksiran arus kas masa depan, serta menentukan hubungan antara profitabilitas 

dan arus kas bersih, serta dampak perubahan harga (PSAK No. 2 Revisi 2009). 

Kegunaan laporan arus kas (Kieso dan Weygandt, 2011) adalah: 

1. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas masa depan. 

2. Menilai kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. 

3. Mengetahui alasan perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang disediakan 

(dipakai) dalam aktivitas operasi. 

4. Menilai transaksi tunai untuk investasi dan pendanaan selama periode berjalan.  

Ada beberapa komponen laporan arus kas. Komponen arus kas dibagi ke dalam tiga 

aktivitas yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Karakteristik transaksi dan 

peristiwa lainnya dari setiap jenis kegiatan adalah: 

 

2.1.5.1 Kegiatan Operasi 

Kegiatan ini melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan 

laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, serta pembayaran kas 

kepada pemasok dan karyawan untuk memperoleh persediaan serta membayar beban. 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (principal 

revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi 
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dan pendanaan. 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 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar 

(PSAK No. 2 Revisi 2009). Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama 

dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas 

dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. 

Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan perisitiwa lain 

yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas operasi (PSAK No. 2 Revisi 2009), yaitu: 

1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

2) Penerimaan kas dari royalty, 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 pajak penghasilan kecuali jika dapat 

diidentifikasikan secara khusus bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. 

7) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dilakukan untuk tujuan transaksi 

usaha dan perdagangan.  

 Dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi terdapat dua metode yaitu metode 

langsung dan metode tidak langsung. PSAK No. 02 menganjurkan perusahaan 

menggunakan metode langsung karena metode tersebut menghasilkan informasi yang 

lebih berguna dalam mengestimasi arus kas di masa depan dibandingkan dengan metode 

tidak langsung. 
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2.1.5.2 Kegiatan Investasi 

 Kegiatan ini umumnya melibatkan aktiva jangka panjang yang mencakup (a) 

pemberian serta penagihan pinjaman, dan (b) perolehan serta pelepasan investasi dan 

aktiva produktif jangka panjang. Definisi aktivitas investasi adalah perolehan dan 

pelepasan asset jangka panjang seta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab 

arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan (PSAK 

No. 2 Revisi 2009). 

 Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yaitu: 

1) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva jangka 

panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang 

dibangun sendiri. 

2) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan serta aktiva tidak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 

3) Perolehan saham atau instrument 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 future contracts, forward contracts, option 

contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan 

perdagangan atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas 

pendanaan.  
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2.1.5.3 Kegiatan Pendanaan 

 Kegiatan ini melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham serta 

mencakup: (a) perolehan kas dari kreditor dan pembayaran kembali pinjaman, serta (b) 

perolehan modal dari pemilik dan pemberian tingkat pengembalian atas, dan 

pengembalian dari investasinya. Definisinya adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, 

Pengungkapan arus kas dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para investor perusahaan (PSAK 

No. 2 Revisi 2009). 

 Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu: 

1) Penerbitan hutang dan saham 

2) Pembayaran dividen kepada pemegang saham 

3) Pembayaran pinjaman jangka panjang 

4) Pengeluaran untuk memperoleh kembali saham perusahaan yang telah dijual (treasury 

stock). 

 

2.1.6 Saham 

 Definisi saham (stocks) adalah surat bukti kepemilikan bagian modal pada suatu 

perseroan terbatas (Dahlan Siamat, 2007). Dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek saham 

merupakan instrument yang paling dominan diperdagangkan. 

2.1.6.1 Jenis-jenis Saham 

 Jenis-jenis saham (Jones, 2007), yaitu:  

a.  Saham Biasa (common stock)  

 Adalah saham yang menunjukkan kepemilikan dalam perusahaan. Apabila terjadi 

kebangkrutan maka pemegang saham biasa tidak dapat menuntut terhadap aktiva sebelum 
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kewajiban terhadap kreditor perusahaan termasuk pemegang obligasi dan pemegang 

saham preferen telah terpenuhi. Pemegang saham biasa berhak atas dividen sepanjang 

perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa berhak mengeluarkan hak suara 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanggung jawab terbatas pada klaim 

pihak lain sesuai dengan proporsi sahamnya. Namun pemegang saham ini memiliki hak 

terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

b.  Saham Preferen (preferred stock) 

 Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan (hybrid) antara saham 

biasa dan obligasi. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena merupakan ekuitas 

yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh 

tempo. Di sisi lain, saham preferen juga serupa dengan obligasi karena merupakan 

sekuritas yang menghasilkan pendapatan tetap dari dividen tetapnya. Saham preferen 

dibayarkan setelah obligasi namun sebelum saham biasa dalam hal prioritas pembayaran 

serta saat perusahaan terlikuidasi. Bersifat kumulatif artinya seluruh dividen saham 

preferen yang belum terlunasi harus diselesaikan sebelum perusahaan membayar dividen 

saham biasa. 

2.1.6.2 Harga Saham 

 Ada perbedaan dalam estimasi nilai saham menyebabkan harga saham berfluktuasi 

sehingga mempengaruhi keputusan investor untuk buy atau sell (Jones, 2007). Perbedaan 

estimasi nilai saham ini dipengaruhi oleh: 

1) Tingkat Pengembalian yang diinginkan (required rate of return) 

Apabila tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan meningkat maka akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya semakin tinggi risiko maka semakin 

tinggi pula tingkat pengembalian saham yang diterima.  
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2) Tingkat Pertumbuhan Dividen yang diharapkan (expected growth rate in dividends) 

Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan 

pembagian dividen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari 

pemegang saham karena jumlah dividen yang besar adalah yang diinginkan oleh investor 

sehingga harga saham naik. 

Sedangkan pergerakan harga saham dalam jangka panjang disebabkan oleh dua 

variabel ekonomi yaitu: 

1) Tingkat Bunga (interest rates) 

Tingkat suku bunga yang tinggi membuat laba perusahaan semakin rendah. Suku 

bunga juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga akan mempengaruhi laba 

perusahaan. Hal sebaliknya juga akan terjadi apabila tingkat bunga mengalami 

penurunan. Di samping itu tingkat suku bunga juga bisa menyebabkan investor menarik 

investasinya pada saham. Karena investor merasa persaingan ketat sehingga bisa 

memindahkan pada obligasi atau deposito. Apabila suku bunga naik maka investor akan 

menjual sahamnya untuk ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan  menurunkan harga 

saham.  

2) Laba yang diharapkan (expected corporate profit) 

Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai 

profit yang cukup baik karena menunjukan prospek yang cerah sehingga investor tertarik 

untuk berinvestasi, yang nantinya akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Atau 

bisa digambarkan melalui EPS. Laba per saham (EPS) semakin tingga laba EPS yang 

diberikan perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Hal ini akan 

mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi. Sehingga harga 

saham perusahan akan meningkat. 
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Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal terkait dengan fundamental perusahaan. Sedangkan faktor 

eksternal lebih terkait dengan faktor pasar, ekonomi, dan politik baik dalam maupun luar 

negeri. Faktor-faktor fundamental perusahaan adalah kondisi dan kinerja keuangan 

perusahaan, kebijakan dividen, strategi kebijakan jangka panjang yang terkait dengan 

investasi, pendanaan. Sedangkan faktor eksternal seperti suku bunga, kurs, IHSG, tingkat 

inflasi, dan lain-lain (Sparta dan Februwaty, 2005). 

 

2.1.6.3 Harga Saham Penutupan 

Harga penutupan merupakan harga pasar yang terjadi atas perusahaan pada akhir 

tahun yang bersangkutan. Selain itu harga penutupan juga sangat penting sebagai dasar 

pertimbangan karena mencerminkan hanya para pelaku pasar yang benar-benar 

dipersiapkan untuk memegang sekuritas. (Tandelilin, 2010) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang menguji empiris laba dengan harga saham. 

Penelitian Ball and Brown (1968) memberikan bukti bahwa laba tahunan mempengaruhi 

harga saham perusahaan. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar replikasi dan 

perluasan dalam berbagai studi yang berhubungan dengan laba. 

Selanjutnya Brown (1970) dalam Norhikmah (2007) mereplikasi penelitian Ball and 

Brown untuk mengetahui dampak laporan laba tahunan pada pasar modal di Australia. 

Mereka mengkategorikan perusahaan menjadi dua kelompok yaitu good news (perubahan 

yang melaporkan laba lebih besar daripada ekspektasi pasar) dan bad news. Proksi dari 

ekspektasi pasar terhadap laba sekarang menggunakan accounting beta dan laba aktual 

tahun lalu. Variabel yang digunakan yaitu laba bersih (NI) dan EPS sebagai pengukuran 
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laba accounting beta. Penelitian dilakukan secara time series untuk menghitung EPS yang 

diharapkan. Dalam menghitung cumulative abnormal digunakan perhitungan EPS secara 

bulanan dengan periode yang lebar. Hasil penelitian Brown membuktikan bahwa 

informasi yang terkandung dalam laba berguna bagi investor. Dengan kata lain, laba 

bersih mempunyai kandungan relevan terhadap investor. 

Penelitian empiris informasi arus kas dan harga saham dilakukan oleh Livnat dan 

Zarowin (1990) dalam Norhikmah (2007) yang berjudul “Cash Flows, Accruals, and 

Future Returns”. Penelitian dilakukan terhadap 345 perusahaan selama tahaun 1977 dan 

1986. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara agregat arus kas tidak memberikan 

tambahan nilai informasi. Namun komponen arus kas mempunyai hubungan berbeda 

terhadap unexpected return. Arus kas operasi dan pendanaan berhubungan kuat dengan 

unexpected return. Arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap unexpected 

return. 

Penelitian empiris laba sebagai prediktor di masa datang dilakukan oleh Finger 

(1994) dalam Norhikmah (2007). Penelitian ini dilakukan terhadap 50 perusahaan pada 

periode 1935-1987 untuk menguji nilai relevansi laba dan arus kas untuk prediksi laba di 

masa datang. Dengan regresi time-series diperoleh hasil bahwa laba berpengaruh 

signifikan dalam meprediksi laba yang akan datang. Laba merupakan prediktor yang lebih 

baik dalam jangka panjang, sedangkan arus kas merupakan prediktor dalam jangka pendek 

sekitar satu atau dua tahun. Sehingga laba memberikan kandungan incremental daripada 

arus kas.   

Sementara Ali dan Pope (1994) dalam Norhikmah (2007) menguji kandungan 

informasi laba, modal kerja operasi, dan arus kas. Hasil penelitian dengan regresi linier 

menunjukkan bahwa arus kas tidak memiliki kandungan informasi dibandingkan dengan 
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laba dan modal kerja operasi. Sementara regresi non-linier hasil menunjukkan informasi 

laba, modal kerja operasi, dan arus kas berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian empiris laba, arus kas dengan harga saham dilakukan oleh Triyono dan 

Jogiyanto (1999). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEJ. Harga 

saham diperoleh dengan model level, sedangkan return saham diperoleh dengan model 

return. Hasil penelitiannya adalah dengan model level total arus kas tidak memiliki 

hubungan signifikan dengan harga saham. Namun komponen arus kas memiliki hubungan 

signifikan dengan harga saham. Laba juga memiliki hubungan signifikan dengan harga 

saham. Sedangkan dengan model return, laba dan komponen arus kas tidak memiliki 

hubungan signifikan dengan harga saham. 

Sedangkan penelitian yang berhubungan dengan siklus hidup perusahaan dilakukan 

oleh Black (1998). Di Indonesia dilakukan oleh Juniarti dan Limanjaya (2005), Susanto 

dan Ekawati (2006) serta Norhikmah (2007). Black (1998) menguji relevansi nilai 

informasi laba, komponen arus kas pada siklus hidup perusahaan. Hasil penelitian 

menyimpulkan informasi laba tinggi saat perusahaan growth. Arus kas operasi tinggi dan 

relevan pada saat growth, maturity, dan decline. Arus kas investasi relevan pada tahap 

start-up. Arus kas pendanaan relevan pada tahap start-up dan growth. 

Juniarti dan Limanjaya (2005) menguji manakah yang lebih relevan antara laba dan 

komponen arus kas. Penelitian dilakukan terhadap industri manufaktur tahun 1992-1996. 

Hasil penelitian menunjukkan informasi arus kas investasi dan pendanaan lebih relevan 

pada keadaan growth. Arus kas operasi dan pendanaan lebih relevan pada keadaan 

maturity. Terbatasnya sampel membuat penelitian ini tidak bisa digunakan untuk keadaan 

decline dan start-up. 

 Susanto dan Ekawati (2006) menguji relevansi laba dan komponen arus kas 

terhadap harga saham pada setiap siklus hidup perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 
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278 perusahaan dari industri terpilih. Hasil pengujian menunjukkan laba, arus kas operasi, 

dan arus kas pendanaan berkorelasi positif terhadap harga saham. Sedangkan arus kas 

investasi berkorelasi negatif terhadap harga saham. Pada keadaan start-up dan decline, 

laba dan arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Norhikmah (2007) menguji pengaruh tahapan siklus hidup perusahaan terhadap 

relevansi nilai informasi laba dan arus kas. Penelitian ini dilakukan terhadap 126 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2005. Penelitian ini 

membuktikan bahwa harga saham dipengaruhi oleh arus kas operasi pada seluruh tahapan 

siklus hidup. Informasi laba relevan pada tahap maturity dan decline. Arus kas investasi 

relevan pada tahap decline. Sementara arus kas pendanaan relevan pada tahap  growth dan 

maturity.   

Tabel 2.1 menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa. Diantaranya penelitian Susanto dan 

Ekawati (2006) menguji relevansi laba dan komponen arus kas terhadap harga saham pada 

setiap siklus hidup perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 278 perusahaan dari industri 

terpilih periode 1990-2003. Penelitian menggunakan indikator sales growth, maturity, dan 

decline. Dengan data cross-section. Sedangkan penelitian ini menguji pengaruh laba dan 

komponen arus kas terhadap harga saham. dalam kaitan dengan kondisi pertumbuhan 

penjualan perusahaan. Serta untuk mengetahui ada atau tidaknya relevansi nilai informasi 

laba dan arus kas pada setiap kondisi perusahaan. Penelitian ini menggunakan industry 

konstruksi, properti, dan real estate periode 2007-2011. Sehingga jenis data merupakan 

data panel. Indikator yang digunakan adalah sales growth. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu 

Unsur Penelitian Susanto dan Ekawati (2006) Norhikmah (2007) 
Annisa Nurlailia R 

(2012) 

Objek Penelitian 
Industri terpilih dari seluruh 

industry 

Industri 

Manufaktur 

Perusahaan 

Konstruksi, Properti 

dan Real Estate 

Indikator 
Sales growth, Dividen Payout 

ratio, dan Age 
Sales growth Sales growth 

Tahun Penelitian 1990-2003 2005 2007-2011 

Jenis Data Time Series Cross-Section Data Panel 

Model Analisis 

Penelitian 

Model regresi berganda 

dengan regresi pooled cross-

sectional 

Model regresi 

berganda dengan 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

Regresi berganda 

dengan Pooled Least 

Square (PLS) 

Sumber: Data diolah Penulis 

 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Investor menggunakannya 

sebagai informasi akuntasi dalam mengukur kinerja perusahaan. Informasi akuntansi 

dalam hal ini adalah laba dan arus kas. Sehingga investor harus mempertimbangkan 

beberapa hal dalam dalam pengambilan keputusan investasi dengan memasukkan kondisi 

perusahaan. Penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh laba dan komponen arus kas 

terhadap harga saham pada kondisi perusahaan. Baik dari segi perusahaan dan investor. 

Dari segi perusahaan, perusahaan akan mengetahui strategi yang perlu dilakukan supaya 

perusahaan tetap bertahan dalam industri. Sedangkan investor bisa mengetahu infomasi 

yang paling relevan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga ingin 

mengetahui terdapat atau tidak relevansi nilai laba dan arus kas pada setiap kondisi 

perusahaan. Korelasi positif atau negatif variabel bebas terhadap harga saham diduga 

tergantung keadaan pertumbuhan penjualan yang dialami oleh perusahaan. Atas dasar 

pemikiran tersebut maka dapat digambarkan berupa bagan seperti di bawah ini: 
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Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran 

   
    Sumber: Data diolah Penulis 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas permasalahan 

penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji. Persamaan uji hipotesis dalam penelitian 

ini dilakukan pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Penelitian ini 

menguji hipotesis sebagai berikut: 

a. Laba terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi Pertumbuhan Penjualan 

Perusahaan 

Laba merupakan salah satu ukuran kinerja untuk suatu periode. Sehingga laba sering 

digunakan sebagai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naimah (2000) dalam Purwanto (2004) 

yaitu Informasi laba bersih sangat menjadi perhatian pihak-pihak yang bermaksud untuk 

menilai prospek arus masuk kas bersih suatu perusahaan. Informasi tersebut dapat dilihat 

pada laporan laba-rugi. Sedangkan Triyono dan Yogiyanto (1999) dalam Norhikmah 

 

 

Laba 

Harga Saham 
Arus Kas Operasi 

Arus Kas Investasi 

Arus Kas Pendanaan 

Variabel Bebas 

Variabel Terikat 

*Rerangka Pemikiran ini dilakukan dalam kaitannya dengan kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. 
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(2007) menyatakan bahwa pengumuman laba mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh hipotesis pertama yaitu, 

H01: Laba tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan 

penjualan perusahaan 

Ha1: Laba berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan 

perusahaan 

 

b. Arus Kas Operasi terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi Pertumbuhan 

Penjualan Perusahaan 

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah 

perusahaan mampu melunasi bunga pinjaman, mambayar barang yang dibeli kepada 

supplier, membayar gaji karyawan. Investor juga membutuhkan informasi mengenai arus 

kas operasi. Inevstor akan melakukan tindakan atas informasi arus kas operasi yang 

diperoleh. Tindakan investor ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham. Hasil 

pengujian yang dilakukan oleh Gultom (1999) dalam Purwanto (2004) adalah laba 

akuntansi akrual dan arus kas operasi mempunyai relevansi signifikan dalam hubungan 

dengan harga saham yang ditentukan menlalui unexpected return. Maka diperoleh 

hipotesis kedua yaitu, 

H02: Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan 

Ha2: Arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan 

penjualan perusahaan 
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c. Arus Kas Investasi terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi Pertumbuhan 

Penjualan Perusahaan 

Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan investasi baik berupa pembelian atau penjualan tanah, bangunan atau sekuritas, 

dan memberikan pinjaman kepada perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan masih 

melakukan investasi mengindikasikan perusahaan masih optimis untuk tumbuh dan 

berkembang. Walaupun nantinya dalam investasi terdapat risiko. Atas ketidakpastian 

risiko dalam investasi ini investor awalnya tidak melakukan investasi dalam perusahaan. 

Namun jika investasi perusahaan membuahkan hasil yang bagus, maka dalam jangka 

panjang akan banyak investor melakukan investasi dalam perusahaan. Berarti akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. Oleh karena itu diperoleh hipotesis ketiga 

sebagai berikut, 

H03: Arus kas investasi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan 

Ha3: Arus kas investasi berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan 

 

d. Arus Kas Pendanaan terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi Pertumbuhan 

Penjualan Perusahaan 

Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan kemampuan perusahaan membiayai 

pinjaman jangka panjang, membayar dividen, serta seberapa besar perusahaan dapat 

membiayai kegiatan perusahaan tanpa mengandalkan sumber dari luar. Semakin tinggi 

nilai pendanaan mengindikasikan bahwa perusahaan sudah dapat membiayai kegiatannya 

sendiri. Dengan kata lain, perusahaan sudah mapan. Sehingga ekspektasi investor terhadap 
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perusahaan akan meningkat dan membuat investor melakukan keputusan investasi. Maka 

hipotesis keempat yaitu,  

H04: Arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan 

Ha4: Arus kas pendanaan berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) yang 

bertujuan untuk memberikan penjelasan kausal atau hubungan antar variabel-variabel serta 

untuk menganalisis bagaimana pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya dan untuk 

menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Berdasarkan waktu penelitian, 

maka data penelitian ini adalah data panel (pooled data). Data panel (pooled data) adalah 

gabungan antara penelitian time series dan cross sectional. Penelitian ini menggunakan 

populasi perusahaan Konstruksi, Properti dan Real Estate yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011. Objek penelitiannya 

berupa laporan keuangan perusahaan konstruksi, properti dan real estate. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder. Data 

sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan dalam berbagai literatur 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain berupa laporan keuangan perusahaan (yang terdiri atas laporan laba rugi 

dan laporan arus kas) dan data harga saham pada saat penutupan perusahaan pada akhir 

Desember, dan laporan-laporan yang memuat berbagai informasi mengenai masalah 

yang diteliti. 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau dokumen. Data 

kuantitatif yang digunakan diambil dari laporan keuangan auditan yang diperoleh dari 

www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, penelitian terdahulu, dan situs internet 

yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Jurnal-jurnal pendukung dalam negeri 

yang digunakan dalam penelitian ini ada yang berasal dari Jurnal Riset Akuntansi 

Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi, Jurnal Akuntansi, dan dari situs internet. 

Bagi jurnal asing diperoleh dari perpustakaan Bank Indonesia dan perpustakaan 

universitas-universitas lain. 

 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan 

digeneralisasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti 

(Ghozali, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan konstruksi, properti, 

dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian pada 

tahun 2007 sampai dengan 2011.  Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan 

dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang diambil 

dengan maksud atau tujuan tertentu supaya data lebih representatif (Sekaran, 2010). 

Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, yang mana kriteria 

harus dipenuhi sebagai sampel. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan merupakan perusahaan konstruksi, properti, dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sejak  tahun 2007. 
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2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan untuk 

periode 2007-2011. 

3) Memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian, diantaranya umur 

perusahaan, data keuangan, harga saham, dan jumlah lembar saham beredar. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang terdaftar di BEI 221 

Pelanggaran Kriteria 1 

Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI sejak tahun 2007 (20) 

Pelanggaran Kriteria II 

Tidak menyediakan laporan tahunan lengkap (15) 

Pelanggaran Kriteria III 

Tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel (30) 

Jumlah Sampel 156 

Sumber: Data diolah Penulis 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat 

(dependent variable), variabel bebas (independent variable). Harga saham merupakan 

variabel terikat (dependen). Sedangkan yang menjadi variabel bebas (independent 

variable) terdiri atas arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan laba. 

Definisi operasional atas variabel-variabel pada penelitian ini perlu dilakukan untuk 

memudahkan pembahasan lebih lanjut serta untuk menguji hipotesis.  

 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi faktor utama 

penelitian yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independent variable). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah harga saham. Data harga saham dalam penelitian adalah 

harga penutupan pada akhir tahun periode pengamatan. Untuk melihat besarnya 
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pengaruh EPS terhadap harga saham ditawarkan dua buah model yaitu model lin-lin dan 

model log-log (Nachrowi, 2006). Sedangkan penelitian ini menggunakan model log-log 

untuk melihat hubungan EPS terhadap harga saham.  

 

3.3.2 Variabel Bebas  

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Laba 

Laba mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba yang digunakan adalah laba 

bersih atau laba setelah pajak. Pada komponen ini dihitung berdasarkan per lembar 

saham. Sehingga disebut dengan laba per saham atau Earning Per Share, dengan rumus 

sebagai berikut:

 share goutstandin

NI
 EPS   

b. Arus Kas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan penghasil utama pendapatan perusahaan 

dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas pendanaan. Pada komponen ini 

dihitung berdasarkan per lembar saham. Dengan rumus: 
Share gOutstandin 

 CFO
CFOPS

 

c. Arus Kas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan aktivitas yang menyangkut perolehan 

atau pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta investasi lain yang tidak 

termasuk dalam setara kas. Pada komponen ini dihitung berdasarkan per lembar saham. 

Dengan rumus: 
Share gOutstandin 

 CFI
CFIPS
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d. Arus Kas Pendanaan  

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah, serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Pada 

komponen ini dihitung berdasarkan per lembar saham. Dengan rumus: 

Share gOutstandin 

 CFF
CFFPS  

 

3.4  Metode Analisis Data 

3.4.1   Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan data panel (pooled data). Data panel (pooled data) 

merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan data seksi silang 

(cross section). Sehingga data panel memiliki karakteristik kedua jenis data tersebut 

yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu. 

Untuk melakukan operasionalisasi variabel, maka nilai variabel diinput ke dalam 

Microsoft Excel. Kemudian diolah dengan program software EViews (Econometric 

Views) versi 6. Software EViews (Econometric Views) merupakan program komputer 

berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisa statistika dan ekonometri, dan lebih 

cocok digunakan bagi data yang bersifat panel. 

 

3.4.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang 

terdistribusi normal. Untuk mengetahuinya, salah satu uji yang dilakukan adalah Uji 

Jarque-Bera tes atau J-B test. Adapun hipotesisnya: 

H0: Residual data terdistribusi normal 
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Ha: Residual data tidak terdistribusi normal 

Apabila nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh lebih besar dari α = 5%. Maka H0 

tidak dapat ditolak yang artinya residual data terdistribusi normal. 

 

3.4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Ada tiga pendekatan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu 

Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect dan Random Effect (Dyah, 2011). Pertama, 

pendekatan pooled least square (PLS) merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel dengan cara menggabungkan seluruh data time series dan cross 

section. Metode yang digunakan untuk menggabungkan data tersebut adalah metode 

Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi data panel. (Dyah, 2011). Kedua, 

pendekatan fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

dan menambahkan model dummy pada data panel. Model fixed effect memperhitungkan 

kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah omitted-variables, yang mungkin 

membawa perubahan pada intercept time series atau cross section. Model fixed effect 

menambahkan varaibel dummy untuk mengizinkan adanya perubahan intercept (Dyah, 

2011). Ketiga, pendekatan Random Effect. Bila pada pendekatan fixed effect perbedaan 

antar individu dan atau waktu dicerminkan lewat intercept. Maka pada pendekatan 

random effect perbedaan tersebut diakomodasi lewat error (Nachrowi, 2006). 

Dari tiga pendekatan model data panel, dua pengujian yang digunakan untuk 

menentukan model. Uji Chow digunakan untuk menetukan pendekatan pooled least 

square dan random effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk menetukan 

pendekatan random effect dan fixed effect (Dyah, 2011). Sehingga langkah-langkah 

dalam penentuan model sebagai berikut: 

1) Melakukan estimasi dengan fixed effect 
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2) Melakukan uji Chow (PLS atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model pooled least square 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji Chow digunakan untuk menetukan pendekatan pooled least square dan random 

effect. Apabila diperoleh hasil nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel pada tingkat 

keyakinan tertentu (α) atau probabilitas cross-section F lebih besar dari α = 5% (0.05). 

Maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya menggunakan model pooled least square 

sehingga pengujian berhenti sampai di uji Chow. Tetapi apabila hasilnya H0 ditolak 

maka berlanjut ke langkah ketiga. 

3) Estimasi dengan Random Effect 

4) Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji Hausman digunakan untuk menetukan pendekatan random effect dan fixed 

effect. Apabila chi square hitung lebih besar dari chi square tabel dan p-value signifikan. 

Maka H0 ditolak yang artinya model fixed effect lebih tepat digunakan dalam penelitian. 

 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah 

memenuhi asumsi klasik. Maka model tersebut disebut sebagai model yang ideal atau 

menghasilkan estimator linier yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator /BLUE). Suatu 

model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolinearitas, non 

heteroskedastisitas, non autokorelasi. 

 

 Pengaruh Laba..., Annisa Nurlailia Rahmawati, Ak.-Ibs, 2012



40 
 

 
 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan 

(korelasi) yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas yang terdapat 

dalam model. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi 

masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel 

bebas lebih besar dari 0.8 maka terjadi multikolinearitas (Dyah, 2011). Adanya 

multikolinearitas masih menghasilkan estimator yang BLUE tetapi menyebabkan suatu 

model mempunyai varian yang besar.  

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi yang lain yang berlainan waktu. Autokorelasi 

merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. 

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya dengan 

menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji LM akan menghasilkan angka statistik 

yang meregresi variabel pengganggu (residual). Adapun hipotesis dari uji Lagrange 

Multiplier (LM) ini sebagai berikut: 

H0: Tidak ada autokorelasi 

Ha: Ada autokorelasi 

Ada atau tidaknya masalah autokorelasi bisa dilihat pada nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak 

ada autokorelasi.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari suatu residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi 
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yang baik adalah yang homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedisitas. Kebanyakan 

data-data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Salah satu cara 

mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan menggunakan uji White. Uji 

white dibuktikan dengan melihat probabilitas Chi Squares. Adapun hipotesis yaitu: 

H0: Tidak ada heterokedastisitas 

Ha: Ada heterokedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Squares lebih besar dari α = 5%, 

maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada heterokedastisitas.  

 

3.4.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

berhubungan positif atau negatif. Selain itu juga untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam 

penelitian ini untuk menguji pengaruh EPS, CFOPS, CFIPS, dan CFFPS terhadap harga 

saham pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Sehingga model regresi 

yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

itititititit CFFPSCFIPSCFOPSLnEPSLnP   4321  

Keterangan:  

Ln Pit = Ln harga saham perusahaan i pada periode pengamatan t 

Ln EPSit = Ln laba per lembar saham (earning per share) perusahaan i pada periode 

pengamatan t. 
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CFOPSit = arus kas operasi per lembar saham (cash flow from operating per share) 

perusahaan i pada periode pengamatan t. 

CFIPSit

  

= arus kas investasi per lembar saham (cash flow from operating per 

share) perusahaan i pada periode pengamatan t. 

CFFPSit = arus kas pendanaan per lembar saham (cash flow from operating per 

share) perusahaan i pada periode pengamatan t. 

  = konstanta 

4321   = koefisien variabel penjelas 

it  = variabel ganggguan perusahaan i pada periode pengamatan t 

 

3.4.6 Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur kebaikan sesuai persamaan 

regresi yaitu seberapa besar proporsi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel 

independen. Nilai koefisien regresi terletak di antara 0 dan 1. Apabila nilai R
2
 = 1, berarti 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi 

variabel dependen. Sedangkan apabila nilai R
2
 = 0 berarti tidak ada sedikitpun presentasi 

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan 

oleh R
2 

yang tinggi. Namun lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari 

variabel independen dengan variabel dependen dan arti statistik.    

2. Uji-t (parsial) 

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi nilai variabel 
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yang lain adalah konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar α = 5%. 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka H0 ditolak. 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka H0 tidak dapat ditolak . 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu perusahaan konstruksi, properti, dan 

real estate yang terdaftar di BEI periode 2007-2011.Penelitian ini menggunakan analisa 

studi statistik deskriptif dengan analisis regresi berganda. Regresi berganda merupakan 

metode statistik untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat. Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI dari 2007-2011 adalah 218 

perusahaan. Pada akhirnya diperoleh sebanyak 146 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel. Kemudian 146 perusahaan tersebut dibagi ke dalam 3 perusahaan sehingga 

menghasilkan sampel sebanyak 60 perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan 

lebih dari 20%, 30 perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan 8% - 20%, dan 58 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%. 

 Digunakannya perusahaan konstruksi, properti, dan real estate sebagai objek 

penelitian karena perusahaan ini memiliki asset seperti tanah dan bangunan yang bersifat 

jangka panjang. Perputaran asset pada perusahaan ini terjadi pada jangka panjang. Selain 

itu, perusahaan-perusahaan ini juga memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada tabel 4.1 memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu 

data masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel dalam setiap 

keadaan perusahaan.   
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1. Kondisi Pertama yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Perusahaan dengan Pertumbuhan Penjualan lebih dari 20% 

 EPS CFOPS CFIPS CFFPS SAHAM 
 Mean  22.55414  22.37828 -25.28948  16.72707  457.4310 
 Maximum  188.4300  356.9600  43.89000  347.5200  1940.000 
 Minimum -113.4900 -70.90000 -385.0800 -301.9000  50.00000 
 Std. Dev.  43.10255  65.08395  60.34053  84.66186  375.5653 
 Observations  58  58  58  58  58 

Sumber: Data diolah Penulis 

a. Laba pada Sampel 

Tampilan tabel 4.1 menggambarkan statistik deskriptif kondisi pertumbuhan 

penjualan lebih dari 20%. Perusahaan dengan EPS terbesar yaitu PT Duta Pertiwi tahun 

2011 sebesar Rp 188.43 per share. Perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar Rp 

422.405.402.492 dengan EPS terbsesar sebesar Rp 188.43 per share. Perusahaan Duta 

Pertiwi juga mengeluarkan kas sekitar Rp 100juta untuk kegiatan pendanaan. Sedangkan 

pemasukan untuk kegiatan operasi juga cukup besar didapat dari penjualan tunai 

konsumen. Sehingga perusahaan ini memiliki nilai saham yang tinggi. Bahkan 

merupakan saham yang tertinggi. Perusahaan dengan EPS terkecil adalah PT Jakarta 

International Hotels & Development tahun 2007 sebesar Rp -113.49. Artinya perusahaan 

lebih banyak mengeluarkan biaya daripada menerima pemasukan atas penjualan. Biaya 

yang terbesar yang dikeluarkan adalah other expenses. Nilai rata-rata variabel laba 

sebesar Rp 2.23/share dengan standar deviasi sebesar 1.763. Artinya rata-rata 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20% mendapatkan laba atas 

saham sebesar Rp 2.23/share. 

b. Arus Kas Operasi pada Sampel 

Variabel arus kas operasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 

356.960/share dan Rp -70.900/share. Perusahaan dengan arus kas operasi terbesar 

 Pengaruh Laba..., Annisa Nurlailia Rahmawati, Ak.-Ibs, 2012



46 
 

 
 

adalah PT Lippo Cikarang (LPCK) tahun 2010. Perusahaan LPCK lebih mendapatkan 

pemasukan atas arus kas operasi seperti penerimaan tunai dari pelanggan sebesar Rp 

637miliar dan penghasilan bunga sebesar Rp 1,5 miliar. Sedangkan perusahaan dengan 

arus kas operasi terkecil yaitu PT Bakrieland Development (ELTY) tahun 2010. PT 

ELTY mengeluarkan biaya terbesar untuk pengeluaran atas kegiatan operasi seperti 

pembelian tanah sebesar Rp 2M. Nilai rata-rata variabel arus kas operasi sebesar Rp 

22.378/share dengan standar deviasi sebesar 65.084. Artinya pada tahap dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan lebih dari 20% rata-rata perusahaan sudah mendapatkan 

penerimaan tunai atau adanya pelanggan dengan rata-rata nilai arus kas operasi sebesar 

Rp 22.378/share. 

c. Arus Kas Investasi pada Sampel 

Variabel arus kas investasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 

43.890/share dan Rp -385.080/share. Perusahaan dengan arus kas investasi terbesar 

adalah PT Duta Pertiwi tahun 2011. PT DUTI menunjukkan pemasukan terbesar berasal 

dari pencairan investasi atau penjualan investasi sebesar Rp 75M. Sedangkan perusahaan 

dengan arus kas investasi terkecil yaitu PT Global Land Development tahun 2008. PT 

ELTY melakukan pengeluaran atas kegiatan investasi seperti pembelian asset sebesar Rp 

297juta. Nilai rata-rata variabel arus kas investasi sebesar Rp -25.289/share dengan 

standar deviasi sebesar 60.340. Artinya pada tahap dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan lebih dari 20% rata-rata perusahaan melakukan investasi dengan rata-rata nilai 

arus kas investasi sebesar Rp -25.289/share. Nilai arus kas investasi cukup besar 

mengingat perusahaan pada kondisi ini melakukan pengembangan usaha. 

d. Arus Kas Pendanaan pada Sampel 

Variabel arus kas pendanaan memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 

347.520/share dan Rp -301.900/share. Perusahaan dengan arus kas pendanaan terbesar 
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adalah PT Global Land Development tahun 2008. Hal tersebut berarti PT ELTY lebih 

banyak mendapatkan pemasukan atas arus kas pendanaan, dalam hal ini PT ELTY 

mendapatkan pemasukan atas pendanaan yang berasal dari penerimaan obligasi sebesar 

Rp 500M. Sedangkan perusahaan dengan arus kas pendanaan terkecil yaitu PT Lippo 

Cikarang tahun 2010. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan banyak melakukan 

pengeluaran atas kegiatan pendanaan seperti pembayaran dividen, pembayaran pinjaman 

jangka panjang. PT LPCK mengeluarkan biaya terbesar berasal dari pembayaran kepada 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 200M. Nilai rata-rata 

variabel arus kas pendanaan sebesar Rp 16.727/share dengan standar deviasi sebesar 

84.662. Artinya pada tahap dengan tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20% rata-

rata perusahaan mendapatkan arus kas pendanaan dengan rata-rata nilai arus kas 

pendanaan sebesar Rp 16.727/share. Dengan kata lain, perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan lebih dari 20%, optimis untuk terus berkembang. 

e. Saham pada Sampel 

Variabel saham memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 1940 dan Rp 

50. Perusahaan dengan harga saham terbesar adalah PT Duta Pertiwi tahun 2011. Hal 

tersebut berarti perusahaan memiliki kinerja yang bagus sehingga tercermin dengan 

harga saham yang tinggi pula. Sedangkan perusahaan dengan harga saham terkecil yaitu 

PT Duta Graha Indah tahun 2008. Nilai rata-rata harga saham sebesar Rp 457.431 

dengan standar deviasi sebesar 357.565. Artinya pada kondisi perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan lebih dari 20%, rata-rata perusahaan memiliki harga saham 

dengan rata-rata sebesar Rp 457.431.  
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2. Kondisi Kedua yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20% 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Perusahaan dengan Pertumbuhan Penjualan 8% - 20% 

 EPS CFOPS CFIPS CFFPS SAHAM 
 Mean  35.32467  29.96060 -32.06243  41.89876  605.4667 
 Maximum  131.1400  336.3267  34.81746  1012.553  2200.000 
 Minimum -51.71000 -82.00742 -339.2636 -253.1409  50.00000 
 Std. Dev.  39.01186  90.08631  76.11591  204.9051  458.7359 
 Observations  30  30  30  30  30 

Sumber: Data diolah Penulis 

a. Laba pada Sampel 

Tampilan tabel 4.2 menggambarkan statistik deskriptif perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 20%. Perusahaan dengan EPS terbesar yaitu 

PT Jaya Real Property di tahun 2011 sebesar Rp 131.140/share. Perusahaan dalam 

kondisi ini cukup mapan sehingga laba per saham yang didapatkan juga cukup besar. 

Perusahaan dengan EPS terkecil adalah perusahaan PT Suryamas Duta Makmur tahun 

2007 sebesar Rp -51.710/share. Hal tersebut berarti perusahaan lebih banyak 

mengeluarkan biaya daripada pemasukan atas penjualan. Nilai rata-rata variabel laba 

sebesar Rp 35.325/share dengan standar deviasi sebesar 39.012. Artinya rata-rata 

perusahaan dengan kondisi pertumbuhan penjualan 8%-20% mendapatkan laba atas 

saham sebesar Rp 35.325/share. 

b. Arus Kas Operasi pada Sampel 

Variabel arus kas operasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 

336.327/share dan Rp -82.007/share. Perusahaan dengan arus kas operasi terbesar 

adalah PT Adhi Karya (Persero) tahun 2007. Hal tersebut berarti perusahaan lebih 

banyak mendapatkan pemasukan atas arus kas operasi seperti penerimaan tunai dari 

pelanggan daripada pengeluran atas arus kas operasi. Sedangkan perusahaan dengan arus 

kas operasi terkecil yaitu PT Adhi Karya (Persero) tahun 2009. Hal itu menunjukkan 
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bahwa perusahaan banyak melakukan pengeluaran atas kegiatan operasi seperti 

pembayaran tunai kepada supplier, pembelian barang dagang, pembayaran gaji 

karyawan. Nilai rata-rata variabel arus kas operasi sebesar Rp 29.960/share dengan 

standar deviasi sebesar 90.086. Artinya pada perusahaan dengan kondisi pertumbuhan 

penjualan 8%-20%, rata-rata perusahaan sudah mendapatkan penerimaan tunai atau 

adanya pelanggan dengan rata-rata nilai arus kas operasi sebesar Rp 29.960/share. 

c. Arus Kas Investasi pada Sampel 

Variabel arus kas investasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 

34.817/share dan Rp –339.263/share. Perusahaan dengan arus kas investasi terbesar 

adalah PT Kawasan Industri Jababeka tahun 2008. Hal tersebut berarti perusahaan lebih 

banyak mendapatkan pemasukan atas arus kas investasi seperti penjualan asset dan 

sekuritas daripada pengeluran atas arus kas investasi. Sedangkan perusahaan dengan arus 

kas investasi terkecil yaitu PT Ciputra Property tahun 2007. Hal itu menunjukkan bahwa 

perusahaan banyak melakukan pengeluaran atas kegiatan investasi seperti pembelian 

asset dan sekuritas serta pemberian pinjaman kepada perusahaan lain. Nilai rata-rata 

variabel arus kas investasi sebesar Rp -32.062/share dengan standar deviasi sebesar Rp 

76.116/share. Artinya pada perusahaan dengan kondisi pertumbuhan penjualan 8%-20%, 

rata-rata perusahaan melakukan investasi dengan rata-rata nilai arus kas investasi sebesar 

Rp -32.062/share. 

d. Arus Kas Pendanaan pada Sampel 

Variabel arus kas pendanaan memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 

1012.553/share dan Rp -253.141/share. Perusahaan dengan arus kas pendanaan terbesar 

adalah PT Ciputra Property tahun 2007. Hal tersebut berarti perusahaan lebih banyak 

mendapatkan pemasukan atas arus kas pendanaan seperti perolehan kas dari kreditor, 

perolehan modal dari pemilik, pengembalian atas investasi yang telah dilakukan. 
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Sedangkan perusahaan dengan arus kas pendanaan terkecil yaitu PT Duta Anggada 

Realty tahun 2007. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan banyak melakukan 

pengeluaran atas kegiatan pendanaan seperti pembayaran dividen, pembayaran pinjaman 

jangka panjang. Nilai rata-rata variabel arus kas pendanaan sebesar Rp 41.899/share 

dengan standar deviasi sebesar 204.905. Artinya pada perusahaan dengan kondisi 

pertumbuhan penjualan 8%-20%, rata-rata perusahaan mendapatkan arus kas pendanaan 

dengan rata-rata nilai arus kas pendanaan sebesar Rp 41.899/share. Dengan kata lain, 

pada tahap ini perusahaan masih ingin tetap berada atau bertahan di industri ini. Hal ini 

perusahaan sudah mendapatkan pembiayaan sendiri. 

e. Saham pada Sampel 

Variabel saham memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 2200 dan Rp 

50. Perusahaan dengan harga saham terbesar adalah PT Jaya Real Property tahun 2011. 

Hal tersebut berarti perusahaan memiliki kinerja yang bagus sehingga tercermin dengan 

harga saham yang tinggi pula. PT Jaya Real Property tahun 2011 mendapatkan EPS 

terbesar di antara yang lain. Perusahaan ini juga masih melakukan kegiatan investasi 

sebesar Rp 102juta dan pengeluaran kegiatan pendanaan sebesar (Rp 99 juta). Sedangkan 

pemasukan arus kas operasi yang didapatkan sebesar Rp 300 juta. Saat itu perusahaan 

sedang dalam masa pembayaran kas pemborong, pemasok, dan karyawan. Atas yang 

terjadi pada laba dan arus kas maka membuat harga saham perusahaan menjadi tinggi, 

hingga angka Rp 2.200. Sedangkan perusahaan dengan harga saham terkecil yaitu PT 

Kawasan Industri Jababeka tahun 2008. Nilai rata-rata harga saham sebesar Rp 605.467 

dengan standar deviasi sebesar 458.736. Artinya pada tahap perusahaan dengan kondisi 

pertumbuhan penjualan 8%-20%, rata-rata perusahaan memiliki harga saham dengan 

rata-rata sebesar Rp 605.467.  
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3. Kondisi Ketiga yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Kurang Dari 8% 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Perusahaan dengan Pertumbuhan Penjualan Kurang Dari 8% 

 EPS CFOPS CFIPS CFFPS SAHAM 
 Mean  23.40190  17.65618 -15.26114  3.590495  379.1207 
 Maximum  144.3500  181.0614  198.1933  285.8130  2100.000 
 Minimum -22.65000 -86.54777 -325.4555 -264.0817  50.00000 
 Std. Dev.  32.17377  45.73185  57.68007  66.78516  363.8093 
 Observations  58  58  58  58  58 

Sumber: Data diolah Penulis 

a. Laba pada Sampel 

Tampilan tabel 4.3 menggambarkan statistik deskriptif perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 20%. Perusahaan dengan EPS terbesar yaitu 

PT Duta Pertiwi di tahun 2010 sebesar Rp 144.350/share. Perusahaan dengan EPS 

terkecil adalah perusahaan PT Indonesia Prima Property tahun 2008 sebesar Rp -

22.650/share. Hal tersebut berarti perusahaan lebih banyak mengeluarkan biaya daripada 

pemasukan atas penjualan. Nilai rata-rata variabel laba sebesar Rp 23.401/share dengan 

standar deviasi sebesar 32.173. Artinya rata-rata perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan kurang dari 8% mendapatkan laba atas saham sebesar Rp 23.401/share. Laba 

yang didapat pada tahap ini cukup tinggi.  

b. Arus Kas Operasi pada Sampel 

Variabel arus kas operasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 

181.061/share dan Rp -86.548/share. Perusahaan dengan arus kas operasi terbesar 

adalah PT Duta Pertiwi (DUTI) tahun 2008. Hal tersebut berarti perusahaan lebih banyak 

mendapatkan pemasukan atas arus kas operasi seperti penerimaan tunai dari pelanggan 

daripada pengeluaran atas arus kas operasi. Dalam hal ini PT DUTI mendapatkan 

pemasukan kegaiatan operasi yang berasal dari penerimaan konsumen sebesar Rp 1T. 

Sedangkan perusahaan dengan arus kas operasi terkecil yaitu PT Duta Anggada Realty 
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tahun 2008. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan banyak melakukan pengeluaran atas 

kegiatan operasi seperti pembayaran tunai kepada supplier, pembelian barang dagang, 

pembayaran gaji karyawan. Dalam hal ini PT DART mengeluarkan kas terbesar operasi 

yang berasal dari pembayaran kepada kontraktor dan pemasok sebesar Rp 288M. Nilai 

rata-rata variabel arus kas operasi sebesar Rp 17.656/share dengan standar deviasi 

sebesar 45.732. Artinya pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang 

dari 8%, rata-rata perusahaan sudah mendapatkan penerimaan tunai atau adanya 

pelanggan dengan rata-rata nilai arus kas operasi sebesar Rp 17.656/share. Nilai arus kas 

operasi yang didapatkan tidak begitu besar mengingat perusahan sudah mulai kehilangan 

pelanggan karena kurangnya inovatif dan persaingan yang ketat. 

c. Arus Kas Investasi pada Sampel 

Variabel arus kas investasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 198.193 

dan -325.456. Perusahaan dengan arus kas investasi terbesar adalah PT Duta Anggada 

Realty tahun 2010. Hal tersebut berarti perusahaan labih banyak mendapatkan 

pemasukan atas arus kas investasi seperti penjualan asset dan sekuritas daripada 

pengeluran atas arus kas investasi. Dalam hal ini pemasukan operasi terbesar berasal dari 

pencairan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp 288M. Sedangkan perusahaan 

dengan arus kas investasi terkecil yaitu PT Global Land Development tahun 2007. Hal 

itu menunjukkan bahwa perusahaan banyak melakukan pengeluaran atas kegiatan 

investasi seperti pembelian asset dan sekuritas serta pemberian pinjaman kepada 

perusahaan lain. Nilai rata-rata variabel arus kas investasi sebesar Rp -15.261/share 

dengan standar deviasi sebesar 57.680 Artinya pada perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan kurang dari 8%, rata-rata perusahaan melakukan investasi 

dengan rata-rata nilai arus kas investasi sebesar Rp -15.261/share. Nilai maksimum yang 

dihasilkan pada kondisi ini merupakan yang terbesar. Hal tersebut menunjukkan 
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perusahaan pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 

20% maka perusahaan mulai kesulitan dalam memenuhi likuiditas.  

d. Arus Kas Pendanaan pada Sampel 

Variabel arus kas pendanaan memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp  

285.8130/share dan Rp -264.082/share. Perusahaan dengan arus kas pendanaan terbesar 

adalah PT Global Land Development tahun 2007. Hal tersebut berarti perusahaan labih 

banyak mendapatkan pemasukan atas arus kas pendanaan seperti perolehan kas dari 

kreditor, perolehan modal dari pemilik, pengembalian atas investasi yang telah 

dilakukan. Sedangkan perusahaan dengan arus kas pendanaan terkecil yaitu PT Duta 

Anggada Realty tahun 2010. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan banyak melakukan 

pengeluaran atas kegiatan pendanaan seperti pembayaran dividen, pembayaran pinjaman 

jangka panjang. Dalam hal ini PT DART mengeluarkan kas terbesar berasal dari 

pembayaran pinjaman bank sebesar Rp 919M. Nilai rata-rata variabel arus kas 

pendanaan sebesar Rp 3.590/share dengan standar deviasi sebesar 66.785. Artinya pada 

tahap perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%, rata-rata 

perusahaan mendapatkan arus kas pendanaan dengan rata-rata nilai arus kas investasi 

sebesar Rp 3.590/share. Dengan kata lain perusahaan pada tahap perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%, optimis untuk terus berkembang. 

e. Saham pada Sampel 

Variabel saham memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar Rp 2100 dan Rp 

50. Perusahaan dengan harga saham terbesar adalah PT Duta Pertiwi tahun 2010. Hal 

tersebut berarti perusahaan memiliki kinerja yang bagus sehingga tercermin dengan 

harga saham yang tinggi pula. Sedangkan perusahaan dengan harga saham terkecil yaitu 

PT Bhuwanatala Indah Permai tahun 2007. Nilai rata-rata harga saham sebesar Rp 

379.121 dengan standar deviasi sebesar Rp 363.809. Artinya pada perusahaan dengan 
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tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%, rata-rata perusahaan memiliki harga 

saham dengan rata-rata sebesar Rp 379.121.  

 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi data terdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data terdistribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dalam penelitian 

ini menggunakan Uji Jarque-Bera test. Apabila p-value Jarque Bera lebih besar dari α = 

5% berarti dapat ditarik kesimpulan H0 tidak dapat ditolak yang artinya data terdistribusi 

normal.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

No Kondisi  
Nilai Probability 

Jarque Bera 

1 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan lebih dari 20% 

0.930602 

2 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan 8% sampai dengan 20% 

0.500942 

3 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan kurang dari 8% 

0.424395 

Sumber: Data diolah Penulis 

Berdasarkan hasil pengolahan data uji normalitas pada tabel 4.4. Bagi perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20% memiliki p-value Jarque-Bera 

adalah 0.930602 yang lebih besar dari α = 5% (0.05). Nilai p-value Jarque-Bera 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 20% adalah 

0.500942 yang lebih besar dari α = 5% (0.05). Sedangkan perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan kurang dari 8% memiliki p-value Jarque-Bera sebesar 0.424395 
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yang lebih besar dari α = 5% (0.05). Artinya nilai residual dari regresi data terdistribusi 

normal. Jadi dapat disimpulkan H0 tidak dapat ditolak yang berarti data terdistribusi 

normal dengan tingkat keyakinan 95%. 

 

4.3.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data time series dan cross section. Untuk 

menentukan model regresi data panel, maka sebelumnya perlu dilakukan beberapa 

langkah. Pertama-tama data diuji dengan estimasi fixed, kemudian dilakukan uji Chow 

untuk memilih model regresi antara model pooled least square atau model fixed effect. 

Jika tidak lolos uji Chow maka dilanjutkan dengan estimasi random dan uji Hausman 

untuk memilih model regresi antara model fixed effect atau model random effect. Berikut 

ini merupakan hasil penentuan model pada setiap keadaan perusahaan. 

Tabel 4.5 

Hasil Penentuan Model Regresi Data Panel 

No Kondisi 
Nilai F-

hitung 

Nilai F-

tabel 
Nilai probability 

cross-section F 

1 Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan lebih dari 20% 

1.017221 2.80 0.4485 

2 Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan 8% sampai 

dengan 20% 

0.502670 2.98 0.7707 

3 Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan kurang dari 8% 

1.104742 2.80 0.3815 

Sumber: Data diolah Penulis 

Berdasarkan hasil penentuan model regresi data panel pada tabel 4.5 pada kondisi 

pertama yaitu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20% memiliki 

nilai F-hitung sebesar 1.017221 sedangkan F-tabel dengan tingkat signifikansi 5% 

(0.05), df1 = 3 (k-1), df2 = 54 (nT-k atau 58-4) maka F-tabel sebesar 2.80. Setelah 

dibandingkan antara F-hitung dengan F-tabel maka diperoleh hasil bahwa F-hitung lebih 

kecil dari F-tabel dengan nilai 1.017221 lebih kecil dari 2.80. Maka H0 tidak dapat 

 Pengaruh Laba..., Annisa Nurlailia Rahmawati, Ak.-Ibs, 2012



56 
 

 
 

ditolak yang artinya menggunakan model pooled least square. Kemudian dilihat dari 

nilai probability cross-section F sebesar 0.4485 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

5% (0.05). 

Bagi kondisi kedua yaitu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan 8% sampai 

dengan 20% memiliki nilai F-hitung sebesar 0.502670. Sedangkan F-tabel dengan tingkat 

signifikansi 5% (0.05), df1 = 3 (k-1), df2 = 26 (nT-k atau 30-4) maka F-tabel sebesar 

2.98. Setelah dibandingkan antara F-hitung dengan F-tabel maka diperoleh hasil bahwa 

F-hitung sebesar 0.502670 lebih kecil dari F-tabel sebesar 2.98. Maka H0 tidak dapat 

ditolak yang artinya menggunakan model pooled least square. Kemudian dilihat dari 

nilai probability cross-section F sebesar 0.7707 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

5% (0.05). 

Bagi kondisi ketiga yaitu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 

8% memiliki nilai F-hitung sebesar 1.104742. Sedangkan F-tabel dengan tingkat 

signifikansi 5% (0.05), df1 = 3 (k-1), df2 = 54 (nT-k atau 58-4) maka F-tabel sebesar 

2.80. Setelah dibandingkan antara F-hitung dengan F-tabel maka diperoleh hasil bahwa 

F-hitung sebesar 1.104742 lebih kecil dari F-tabel sebesar 2.80. Maka H0 tidak dapat 

ditolak yang artinya menggunakan model pooled least square. Kemudian dilihat dari 

nilai probability cross-section F sebesar 0.3815 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

5% (0.05). 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang artinya pengujian pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan menggunakan model pooled least square (PLS). 

Pengujian berhenti sampai di Uji Chow dengan model pooled least square. 

Maka secara keseluruhan ketiga keadaan perusahaan menggunakan model pooled 

least square (PLS) yang artinya mengestimasi data panel dengan metode OLS (ordinary 

least square) dengan menggabungkan (pooled) seluruh data time series dan cross-section 
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(Dyah, 2011). Metode OLS dalam penelitian ini adalah OLS berganda artinya model 

regresi majemuk yang terdiri atas lebih dari satu variabel independen. Sehingga untuk 

menghasilkan estimasi regresi linear yang baik perlu dilakukan BLUE atau uji asumsi 

klasik. (Gujarati, 2011). 

 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilan estimator linear yang baik. Model disebut sebagai model yang ideal 

atau menghasilkan estimator linier yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator /BLUE). 

Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolinearitas, non 

autokorelasi, dan non heteroskedastisitas. 

4.3.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas menunjukkan apakah terdapat hubungan (korelasi) yang 

sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas yang terdapat dalam model. 

Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-

masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel bebas 

lebih besar dari 0.8 maka terjadi multikolinearitas (Dyah, 2011). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20% 

 CFOPS CFIPS CFFPS EPS 

CFOPS  1.000000 -0.124342 -0.482043  0.385361 
CFIPS -0.124342  1.000000 -0.516138 0.037926 
CFFPS -0.482043 -0.516138  1.000000  -0.237194 

EPS  0.385361 0.037926 -0.237194  1.000000 
Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 20% 

 CFOPS CFIPS CFFPS EPS 

CFOPS  1.000000  0.064357 -0.024589  0.297597 
CFIPS  0.064357  1.000000 -0.726300 -0.228904 
CFFPS -0.024589 -0.726300  1.000000  0.045247 
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EPS  0.297597 -0.228904  0.045247  1.000000 
Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8% 

 CFOPS CFIPS CFFPS EPS 

CFOPS  1.000000 -0.040263 -0.406696  0.328790 
CFIPS -0.040263  1.000000 -0.807368 -0.004794 
CFFPS -0.406696 -0.807368  1.000000 -0.125280 

EPS  0.328790 -0.004794 -0.125280  1.000000 
Sumber: Data diolah Penulis 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.6 hasil nilai koefisien 

korelasi antar variabel bebas kurang dari 0.80. Maka diduga data terbebas dari masalah 

multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel CFOPS, 

CFIPS, CFFPS, dan EPS yaitu tidak ada hubungan linier antar variabel independen 

dalam model regresi pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. 

 

4.3.3.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel 

gangguan yang lain. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi 

salah satunya dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Ada atau tidaknya 

masalah autokorelasi bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar 

dari α = 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada autokorelasi. 

Berdasarkan uji autokorelasi dengan LM test pada tabel 4.7 yang telah diolah 

penulis dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. 

Hal tersebut dapat dilihat bahwa bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan lebih dari 20% memiliki nilai probabilitas Obs*R-Square sebesar 0.7918 yang 

lebih besar dari signifikansi α = 5%. Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan 8% sampai dengan 20% memiliki nilai probabilitas Obs*R-Square sebesar 

0.29 yang lebih besar dari signifikansi α = 5%. Bagi perusahaan dengan tingkat 
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pertumbuhan penjualan kurang dari 8% memiliki nilai probabilitas Obs*R-Square 

sebesar 0.4515 yang lebih besar dari signifikansi α = 5%. Kesimpulannya H0 ditolak atau 

tidak ada autokorelasi. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

No Kondisi 
Nilai Probabilitas 

Obs*R-Square 

1 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan lebih dari 20% 

0.7918 

2 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan 8% sampai dengan 20% 

0.2900 

3 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan kurang dari 8% 

0.4515 

Sumber: Data diolah Penulis 

 

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah 

satu cara mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan menggunakan uji 

White. Pada dasarnya uji white dilakukan dengan meregresi residual kuadrat dengan 

variabel bebas, variabel terikat kuadrat, dan perkalian (interaksi) variabel independen. 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Squares lebih besar dari α = 5%, maka H0 

tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada heterokedastisitas. 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas dengan uji white yang telah 

diolah penulis dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam regresi. 

Hal tersebut diketahui bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 

20% memiliki nilai Probability Chi Squares dari Obs*R-squared sebesar 0.1963 yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi α=5%. Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 
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penjualan 8% sampai dengan 20% memiliki nilai Probability Chi Squares dari Obs*R-

squared sebesar 0.4013 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5%. Bagi 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8% memiliki nilai 

Probability Chi Squares dari Obs*R-squared sebesar 0.4774 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi α=5%. Kesimpulan H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat 

heterokedastisitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

No Kondisi 

Nilai Probabilitas Chi 

Squares dari Obs*R-

Squares 

1 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan lebih dari 20% 

0.1963 

2 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan 8% sampai dengan 20% 

0.4013 

3 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan kurang dari 8% 

0.4774 

Sumber: Data diolah Penulis 

Secara keseluruhan pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan sudah 

memenuhi asumsi klasik. Maka penelitian tersebut disebut sebagai penelitian yang ideal 

atau menghasilkan estimator linier yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator /BLUE). 

BLUE merupakan kriteria bahwa penelitian sudah memenuhi persyaratan non 

multikolinearitas, non heteroskedastisitas, non autokorelasi, dan data terdistribusi 

normal. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan menghasilkan BLUE. 
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4.3.4 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara 

dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, apakah masing-masing 

berhubungan positif atau negatif. 

1. Kondisi Pertama yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 

Tabel 4.9 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Perusahaan dengan Pertumbuhan 

Penjualan Lebih dari 20% 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.053636 0.173782 29.08030 0.0000 

CFOPS 0.001190 0.002166 0.549314 0.5851 
CFIPS -0.000252 0.002277 -0.110494 0.9124 
CFFPS 0.001626 0.001834 0.886626 0.3793 

EPS 0.294524 0.062884 4.683568 0.0000 

     
     Sumber: Data diolah Penulis 

Berdasarkan hasil regresi metode pooled least square pada tabel 4.9 dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  

SAHAM = 5.053636 + 0.001190*CFOPS - 0.000252*CFIPS + 0.001626*CFFPS + 

0.294524*EPS 

Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 5.053636 artinya jika variabel arus kas operasi (CFOPS), 

arus kas investasi (CFIPS), arus kas pendanaan (CFFPS), dan laba bernilai konstan. 

Maka harga saham perusahaan konstruksi, properti, dan real estate tahun 2007-2011 

akan naik sebesar 5.053636 satuan. Dalam keadaan konstan arus kas operasi, arus kas 

pendanaan, dan laba berkorelasi positif dengan harga saham. Namun, arus kas 

investasi berkorelasi negatif dengan harga saham. Laba berkorelasi positif dengan 

harga saham. Artinya apabila laba bersih meningkat (menurun) sebesar Rp. 1 maka 
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saham akan meningkat (menurun) sebesar Rp 0.294524. Bila arus kas operasi 

meningkat (menurun) sebesar Rp. 1 maka saham akan meningkat (menurun) sebesar 

Rp 0.001190. Bila arus kas pendanaan meningkat (menurun) sebesar Rp. 1 maka 

saham akan meningkat (menurun) sebesar Rp 0.001626. Namun, bila arus kas 

investasi meningkat (menurun) sebesar Rp. 1 maka saham akan menurun (meningkat) 

sebesar Rp 0.000252. 

b. Variabel EPS diperoleh koefisien sebesar 0.294524 dan nilai t-value sebesar 5.683568 

dengan signifikansi 0.0000. Hal ini berarti pada saat perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan lebih dari 20%, variabel EPS berkorelasi positif dan 

siginifikan dengan harga saham. Korelasi positif antara laba dengan harga saham 

disebabkan pada saat kondisi seperti ini perusahaan sudah mendapatkan pangsa pasar 

sehingga mengalami kenaikan penjualan dan membuat perusahaan mendapatkan laba 

yang cukup besar. Hal itu berpengaruh dan membuat investor tertarik untuk 

menempatkan dana di perusahaan tersebut. Investor memperkirakan perusahaan 

memiliki prospek untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang sehingga harga 

saham yang ikut naik. Hasil ini konsisten dengan penelitian Susanto dan Ekawati 

(2006).  

c. Variabel CFOPS mempunyai koefisien sebesar 0.001190 dan nilai t-value sebesar 

0.549314 dengan signfikansi 0.5851. Hal ini berarti pada saat perusahaan memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20%, variabel arus kas operasi berkorelasi 

positif. Hal ini sejalan dengan penlitian Black (1998) serta Susanto dan Ekawati 

(2006). Namun secara parsial tidak siginifikan dengan harga saham. Korelasi positif 

antara arus kas operasi dengan harga saham karena perusahaan yang sudah memiliki 

pangsa pasar sehingga adanya penjualan barang dan jasa. Malihat hal tersebut, 

investor menganggap bahwa perusahaan masih memiliki prospek untuk dapat 
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menghasilkan arus kas operasi di masa yang akan datang. Maka investor tertarik 

untuk berinvestasi dan membuat permintaan saham atau harga saham naik. 

d. Variabel CFIPS mampunyai koefisien sebesar -0.000252, nilai t-value sebesar -

0.110494 dengan probability 0.9124. Hal ini berarti pada saat perusahaan memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20%, variabel arus kas investasi berkorelasi 

negatif dan secara parsial tidak siginifikan dengan harga saham. Korelasi negatif 

terjadi karena perusahaan optimis untuk berkembang dengan melakukan perluasan 

pangsa pasar misalnya berupa pembelian alat teknologi canggih yang mendukung 

perusahaan. Namun di satu sisi investor merasa tingkat risiko yang masih tinggi 

sehingga hal ini membuat harga saham turun. Walaupun hal ini tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, berarti keputusan perusahaan untuk melakukan 

investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan bukan menjadi 

penentu utama investor dalam mengambil keputusan. 

e. Variabel CFFPS diperoleh koefisien sebesar 0.001626 dan nilai t-value sebesar 

0.886626 dengan probability 0.3793. Hal ini berarti pada saat perusahaan memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20%, variabel arus kas pendanaan 

berkorelasi positif. Berarti perusahaan masih perlu membiayai untuk kegiatan operasi 

dan investasi perusahaan, sedangkan penerimaan pendanaan berasal dari 

pengembalian atas investasi yang dilakukan. Melihat hal tersebut, investor akan 

tertarik pada perushaan. Sehingga harga saham akan naik. Walaupun hal ini tidak 

berpengaruh siginifikan dengan harga saham dan bukan menjadi penentu utama 

investor dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, kegiatan yang berhubungan 

dengan pendanaan dalan keadaan seperti ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham.  
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2. Kondisi Kedua yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20% 

Tabel 4.10 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan 

Penjualan 8% sampai dengan 20% 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.757780 0.347741 13.68197 0.0000 

CFOPS 0.000610 0.001615 0.377493 0.7090 
CFIPS -0.001446 0.002767 -0.522593 0.6059 
CFFPS 2.96E-05 0.000992 0.029877 0.9764 

EPS 0.416201 0.114654 3.630062 0.0013 

     
           Sumber: Data diolah Penulis  

Hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.10 dapat ditulis persamaan regresi sebagai 

berikut: 

SAHAM = 4.757780 +  0.000610*CFOPS - 0.001446*CFIPS + 2.96005*CFFPS 

+0.416201*EPS 

Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 4.757780 artinya jika variabel arus kas operasi (CFOPS), 

arus kas investasi (CFIPS), arus kas pendanaan (CFFPS), dan laba bernilai konstan. 

Maka harga saham perusahaan konstruksi, properti, dan real estate tahun 2007-2011 

akan naik sebesar 4.757780 satuan. Dalam keadaan konstan arus kas operasi dan arus 

kas pendanaan, dan laba berkorelasi positif dengan harga saham. Namun, arus kas 

investasi berkorelasi negatif dengan harga saham. Bila laba bersih meningkat 

(menurun) sebesar Rp. 1 maka saham akan meningkat (menurun) sebesar Rp 

0.416201. Bila arus kas operasi meningkat (menurun) sebesar Rp. 1 maka saham akan 

meningkat (menurun) sebesar Rp 0.000610. Bila arus kas pendanaan meningkat 

(menurun) sebesar Rp. 1 maka saham akan meningkat (menurun) sebesar Rp 2.9605. 
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Namun, bila arus kas investasi meningkat (menurun) sebesar Rp. 1 maka saham akan 

menurun (meningkat) sebesar Rp 0.001446. 

b. Variabel EPS diperoleh koefisien sebesar 0.416201 dan nilai t-value sebesar 3.630062 

dengan signifikansi 0.0013. Hal ini berarti variabel EPS berkorelasi positif dan 

siginifikan dengan harga saham. Korelasi positif antara laba dengan harga saham 

disebabkan perusahaan sudah mempunyai permintaan barang yang relatif stabil 

sehingga terdapat penjualan yang menghasilkan laba. Hal tersebut membuat investor 

memperkirakan bahwa perusahaan memiliki prospek untuk mendapatkan laba di masa 

yang akan datang sehingga harga saham yang ikut naik. 

c. Variabel CFOPS mempunyai koefisien sebesar 0.000610 dan nilai t-value sebesar 

0.377493 dengan signifikansi 0.7090. Hal ini berarti pada saat kondisi seperti ini, 

variabel arus kas operasi berkorelasi positif. Namun secara parsial tidak siginifikan 

dengan harga saham. Korelasi positif antara arus kas operasi dengan harga saham 

karena perusahaan memiliki pelanggan yang melakukan penjualan barang dan jasa, 

bahkan relatif stabil. Bahkan arus kas operasi terbesar didapatkan pada kondisi 

perusahaan dengan pertumbuhan penjualan kurang 8% sampai dengan 20%. Sehingga 

investor menganggap perusahaan masih memiliki prospek untuk dapat menghasilkan 

arus kas operasi di masa yang akan datang. Hal tersebut membuat harga saham naik. 

d. Variabel CFIPS mempunyai koefisien sebesar -0.001446, nilai t-value sebesar -

0.522593 dengan probability 0.6059. Hal ini berarti pada saat kondisi seperti ini, 

variabel arus kas investasi berkorelasi negatif dan secara parsial tidak signifikan 

dengan harga saham. Korelasi negatif terjadi karena perusahaan banyak melakukan 

pembelian berupa investasi. Namun di satu sisi investor merasa bahwa tingkat 

investasi yang dilakukan belum ada hasil yang pasti sehingga investor belum tertarik 

untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Sehingga hal ini membuat harga 
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saham turun. Walaupun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

berarti keputusan perusahaan untuk melakukan investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham dan bukan menjadi penentu utama investor dalam mengambil 

keputusan. 

e. Variabel CFFPS diperoleh koefisien sebesar 2.9605 dan nilai t-value sebesar 0.029877 

dengan probability 0.9764. Pada saat kondisi seperti ini, variabel arus kas pendanaan 

berkorelasi positif dengan harga saham. Hal ini berarti perusahaan sudah bisa 

melakukan pembiayaan sendiri serta masih optimis untuk mengembangkan usahanya. 

Maka hal ini akan menarik investor untuk melakukan investasi dan membuat harga 

saham naik. Walaupun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

berarti keputusan perusahaan untuk melakukan pendanaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham dan bukan menjadi penentu utama investor dalam 

mengambil keputusan.  

 

3. Kondisi Ketiga yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

kurang dari 8% 

Tabel 4.11 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan 

Penjualan kurang dari 8% 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.513510 0.160777 28.07304 0.0000 

CFOPS -0.002174 0.003022 -0.719123 0.4752 
CFIPS -0.003350 0.003591 -0.932957 0.3551 
CFFPS -0.002750 0.003392 -0.810631 0.4212 

EPS 0.438722 0.060308 7.274719 0.0000 

     
     Sumber: Data diolah Penulis 
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Hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.11 dapat ditulis persamaan regresi saat 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8% sebagai berikut: 

SAHAM = 4.513510 - 0.002174*CFOPS - 0.003350*CFIPS - 0.002750*CFFPS + 

0.438722*EPS 

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 4.513510 artinya jika variabel arus kas operasi (CFOPS), 

arus kas investasi (CFIPS), arus kas pendanaan (CFFPS), dan laba bernilai konstan. 

Maka harga saham perusahaan konstruksi, properti, dan real estate tahun 2007-2011 

akan naik sebesar 4.513510 satuan. Dalam keadaan konstan laba berkorelasi positif 

dengan harga saham. Namun, arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas 

investasi berkorelasi negatif dengan harga saham. Bila laba bersih meningkat 

(menurun) sebesar Rp. 1 maka saham akan meningkat (menurun) sebesar Rp 

0.438722. Bila arus kas operasi menurun (meningkat) sebesar Rp. 1 maka saham akan 

meningkat (menurun) sebesar Rp 0.002174. Bila arus kas pendanaan menurun 

(meningkat) sebesar Rp. 1 maka saham akan meningkat (menurun) sebesar Rp 

0.002750. Namun, bila arus kas investasi meningkat (menurun) sebesar Rp. 1 maka 

saham akan menurun (meningkat) sebesar Rp 0.003350. 

b. Variabel EPS hasil koefisien sebesar 0.438722 dan nilai t-value sebesar 7.274719 

dengan signifikansi 0.0000. Hal ini berarti pada saat keadaan pertumbuhan penjualan 

kurang dari 8%, variabel EPS berkorelasi positif dan siginifikan dengan harga saham. 

Korelasi positif antara laba dengan harga saham disebabkan pada saat perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8% menghadapi kejenuhan 

pelanggan akan produk perusahaan. Sehingga perusahaan masih mendapatkan laba 
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walaupun kecil dan investor memperkirakan perusahaan memiliki prospek untuk 

mendapatkan laba di masa yang akan datang sehingga harga saham yang ikut naik. 

c. Variabel CFOPS mempunyai koefisien sebesar -0.002174 dan nilai t-value sebesar -

0.719123 dengan signfikansi 0.4752. Hal ini berarti pada saat keadaan perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%, variabel arus kas operasi 

berkorelasi negatif dengan harga saham. Hal ini secara parsial tidak siginifikan 

dengan harga saham. Korelasi negatif antara arus kas operasi dengan harga saham 

diperkirakan terjadi karena tingkat kepercayaan pelanggan yang menurun. Sehingga 

walaupun perusahaan mendapatkan pemasukan atas arus kas operasi tetapi tetap 

membuat harga saham perusahaan turun. 

d. Variabel CFIPS mampunyai koefisien sebesar -0.003350, nilai t-value sebesar -

0.932957 dengan probability 0.3551. Hal ini berarti pada saat keadaan perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%, variabel arus kas investasi 

berkorelasi negatif dan secara parsial tidak siginifikan dengan harga saham. Korelasi 

negatif terjadi karena perusahaan optimis untuk berkembang. Namun di satu sisi 

investor merasa tingkat pengembaliannya belum pasti sehingga hal ini membuat harga 

saham turun. Walaupun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

berarti keputusan perusahaan untuk melakukan investasi tidak berpengaruh siginifikan 

terhadap harga saham dan bukan menjadi penentu utama investor dalam mengambil 

keputusan. 

e. Variabel CFFPS diperoleh koefisien sebesar -002750 dan nilai t-value sebesar -

0.810631 dengan probability 0.4212. Hal ini berarti pada saat keadaan perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%, variabel arus kas pendanaan 

berkorelasi negatif dengan harga saham. Korelasi negatif antara arus kas pendanaan 

dengan harga saham diperkirakan karena tingkat kepercayaan pelanggan yang 
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menurun. Sehingga walaupun perusahaan mendapatkan pemasukan atas arus kas 

pendanaan tetapi tetap membuat harga saham perusahaan turun. 

 

4.3.5 Uji Hipotesis 

4.3.5.1 Koefisien Daterminasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variabel terikat dijelaskan oleh semua variabel bebas. 

1. Kondisi Pertama yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 

Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi Perusahaan dengan Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 
     
     R-squared 0.340165     Mean dependent var 5.772241 

Adjusted R-squared 0.290366     S.D. dependent var 0.912967 
S.E. of regression 0.769081     Akaike info criterion 2.395023 
Sum squared resid 31.34877     Schwarz criterion 2.572647 
Log likelihood -64.45566     Hannan-Quinn criter. 2.464211 
F-statistic 6.830776     Durbin-Watson stat 1.907698 
Prob(F-statistic) 0.000164    

     
     

     Sumber: Data diolah Penulis 

Pada tabel 4.12 nilai R-squared pada kondisi perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan lebih dari 20% yaitu sebesar 0.340165 atau 34.02%. Artinya bahwa 34.02% 

variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam persamaan 

regresi pada saat kondisi perusahaan seperti ini. Sedangkan sisanya sebesar 65.98% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan. 

2. Kondisi Kedua yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20% 

Nilai R-squared pada tabel 4.13 menunjukkan saat perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan 8% sampai dengan 20% sebesar 0.437537 atau 43.75%. Artinya bahwa 
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43.25% variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam 

persamaan regresi pada saat perusahaan dengan pertumbuhan penjualan 8% sampai 

dengan 20%. Sedangkan sisanya sebesar 56.25% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di 

luar persamaan. 

Tabel 4.13 

Hasil Koefisien Daterminasi Perusahaan dengan Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20%  
     
     R-squared 0.437537     Mean dependent var 6.083346 

Adjusted R-squared 0.347543     S.D. dependent var 0.912057 
S.E. of regression 0.736713     Akaike info criterion 2.377774 
Sum squared resid 13.56863     Schwarz criterion 2.611307 
Log likelihood -30.66661     Hannan-Quinn criter. 2.452483 
F-statistic 4.861836     Durbin-Watson stat 1.544921 
Prob(F-statistic) 0.004864    

     
     

    Sumber: Data diolah Penulis 

 

3. Kondisi Ketiga yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

kurang dari 8% 

Tabel 4.14 

Hasil Koefisien Daterminasi Perusahaan dengan Pertumbuhan Penjualan 

Kurang dari 8% 
     
     R-squared 0.526117     Mean dependent var 5.533279 

Adjusted R-squared 0.490352     S.D. dependent var 0.942236 
S.E. of regression 0.672658     Akaike info criterion 2.127105 
Sum squared resid 23.98088     Schwarz criterion 2.304729 
Log likelihood -56.68603     Hannan-Quinn criter. 2.196293 
F-statistic 14.71048     Durbin-Watson stat 1.791877 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

     Sumber: Data diolah Penulis 

Nilai R-squared pada saat perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan kurang dari 

8% yaitu sebesar 0.526117 atau 52.61% ditunjukkan pada tabel 4.14. Artinya bahwa 

52.61% variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam 

persamaan regresi pada saat perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan kurang dari 
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8%. Sedangkan sisanya sebesar 47.39% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar 

persamaan.   

 

4.3.5.3 Uji-t 

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat dengan asumsi nilai variabel 

yang lain adalah konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar α = 5% atau 

dengan melihat t-hitung.  

a. Uji Pengaruh Laba terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi Pertumbuhan 

Penjualan Perusahaan 

Hipotesis 1: 

H01: Laba tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan 

penjualan perusahaan perusahaan. 

Ha1: Laba berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan 

penjualan perusahaan. 

1. Kondisi Pertama yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 

Nilai probability value EPS sebesar 0.0000 lebih kecil dari α = 5%. Kesimpulannya 

H0 ditolak yang berarti parameter laba dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan 

pada tingkat keyakinan 95%. Jadi, secara parsial laba berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan 

lebih dari 20%. 
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2. Kondisi Kedua yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20% 

Nilai probability value EPS sebesar 0.0013 lebih kecil dari α = 5%. Kesimpulannya 

H0 ditolak yang berarti parameter laba dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan 

pada tingkat keyakinan 95%. Jadi secara parsial laba berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan 8% 

sampai dengan 20%. 

3. Kondisi Ketiga yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

kurang dari 8% 

Nilai probability value EPS sebesar 0.0000 lebih kecil dari α = 5%. Kesimpulannya 

H0 ditolak yang berarti parameter laba dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan 

pada tingkat keyakinan 95%. Jadi, secara parsial laba berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan 

kurang dari 8%. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji-t (parsial) H01 ditolak 

artinya bahwa variabel laba secara parsial berpengaruh terhadap variabel harga saham 

pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. 

 

b. Uji Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi 

Pertumbuhan Penjualan Perusahaan 

Hipotesis 2: 

H02: Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. 

Ha2: Arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. 
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1. Kondisi Pertama yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 

Nilai probability value CFOPS sebesar 0.5851 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas operasi tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20%. 

2. Kondisi Kedua yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20% 

Nilai probability value CFOPS sebesar 0.7090 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas operasi tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 20%. 

3. Kondisi Ketiga yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

kurang dari 8% 

Nilai probability value CFOPS sebesar 0.4752 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas operasi tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji-t (parsial) H02 tidak 

dapat ditolak artinya bahwa variabel arus kas operasi secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. 
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c. Uji Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi 

Pertumbuhan Penjualan Perusahaan 

Hipotesis 3: 

H03: Arus kas investasi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. 

Ha3: Arus kas investasi berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. 

1. Kondisi Pertama yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 

Nilai probability value CFIPS sebesar 0.9124 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas investasi tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20% .  

2. Kondisi Kedua yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20% 

Nilai probability value CFIPS sebesar 0.6059 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas investasi tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 

20%. 
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3. Kondisi Ketiga yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

kurang dari 8% 

Nilai probability value CFIPS sebesar 0.3551 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas investasi tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji-t (parsial) H03 tidak 

dapat ditolak artinya bahwa variabel arus kas investasi secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. 

 

d. Uji Pengaruh Arus Kas Pendanaan terhadap Harga Saham Pada Setiap Kondisi 

Pertumbuhan Penjualan Perusahaan 

Hipotesis 4: 

H04: Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. 

Ha4: Arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. 

1. Kondisi Pertama yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Lebih dari 20% 

Nilai probability value CFFPS sebesar 0.3793 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas pendanaan tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan lebih dari 20%. 

 Pengaruh Laba..., Annisa Nurlailia Rahmawati, Ak.-Ibs, 2012



76 
 

 
 

2. Kondisi Kedua yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 8% 

sampai dengan 20% 

Nilai probability value CFFPS sebesar 0.9764 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas pendanaan tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.  Jadi, 

secara parsial arus kas pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan 8% sampai dengan 

20%. 

3. Kondisi Ketiga yaitu Perusahaan dengan Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

kurang dari 8% 

Nilai probability value CFFPS sebesar 0.4212 lebih besar dari α = 5%. 

Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang berarti parameter arus kas pendanaan tidak 

dapat digunakan sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Jadi, 

secara parsial arus kas pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada saat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan kurang dari 8%. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji-t (parsial) H04 tidak 

dapat ditolak artinya bahwa variabel arus kas operasi secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 5 (lima) periode pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan diperoleh hasil yang sama. Hasilnya adalah 

informasi akuntansi yang berupa laba bersih dan komponen arus kas secara bersama-

sama mempengaruhi harga saham pada setiap keadaan perusahaan.  

 Pengaruh Laba..., Annisa Nurlailia Rahmawati, Ak.-Ibs, 2012



77 
 

 
 

Secara parsial informasi laba yang paling signifikan mempengaruhi harga saham. 

Sehingga hipotesis yang berkaitan dengan laba yang diterima dalam penelitian ini. 

Sedangkan hipotesis yang lain ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa informasi 

akuntansi yang paling relevan bagi investor pada setiap keadaaan perusahaan adalah laba 

bersih. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogiyanto dan Triyono 

(1999) yang menyatakan bahwa laba mempengaruhi harga saham.  

Sedangkan komponen arus kas sama sekali tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Hal ini diperkirakan karena bahwa investor lebih condong untuk menggunakan informasi 

laba bersih daripada arus kas operasi. Walaupun investor melihat kegiatan operasional 

yang terkandung dalam laba bersih. Pada arus kas investasi dan pendanaan juga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini karena kedua komponen arus kas 

mempunyai nilai yang tidak stabil. Hal ini sesuai dengan penelitian Norhikmah (2007) 

yang menyatakan pada saat perusahaan growth dan maturity, arus kas investasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Serta pada saat perusahaan dalam keadaan 

decline, arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Menurut Jogiyanto (1998) hasil yang tidak signifikan karena adanya pelanggaran, 

misalnya harga saham mengandung informasi tentang perubahan laba di masa depan, 

dan data akuntansi mengandung informasi yang tidak relevan. Di samping itu 

diperkirakan laporan keuangan yang disusun oleh manajeman pada perusahaan di sektor 

ini mengandung distorsi akuntansi (Gunawan, 2007). Maka hal ini mempengaruhi hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Hasil beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa laba merupakan informasi 

yang paling relevan untuk menentukan harga saham dengan mempertimbangkan keadaan 

perusahaan dalam mengambil keputusan investasi oleh investor. Perusahaan yang 

berlaba, ukuran berbasis laba lebih baik dalam mengungkapkan kineja perusahaan 
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dibandingkan arus kas (Yolanda dalam Purwanto, 2004). Bahkan kemampuan laba 

dalam memprediksi arus kas meningkat sepanjang waktu (Purwanto, 2004). 

Penelitian tersebut juga didukung oleh teori Wild (2010) bahwa pendekatan berbasis 

akrual lebih baik dari pendekatan arus kas Di samping itu, investor lebih banyak 

menggunakan analisis teknikal berupa pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke 

waktu dalam melakukan keputusan investasi pada perusahaan konstruksi, properti, dan 

real estate. Hal ini terlihat dari pengambilan keputusan investor yang kurang mengacu 

pada informasi akuntansi (laba dan arus kas). 

 

4.4 Implikasi Manajerial  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 5 (lima) periode pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan diperoleh hasil yang sama. Hasilnya adalah 

informasi akuntansi yang berupa laba bersih dan komponen arus kas mempengaruhi 

harga saham pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Namun kontribusi 

yang diberikan tidak begitu besar dalam mempengaruhi harga saham dalam setiap 

keadaan perusahaan. Hal tersebut berarti ada informasi lain di luar persamaan yang lebih 

dominan dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor. Oleh 

karena itu bisa dikatakan investor tidak mengacu pada penggunaan informasi akuntansi 

dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila hal ini dibiarkan maka fungsi laporan 

keuangan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan akan hilang. 

Sehingga diharapkan hendaknya manajemen dan perusahaan memenuhi 

informasi yang tercantum dalam laporan keuangan memenuhi kriteria karakteristik 

kualitatif yang bersifat reliabel apabila informasi tidak menimbulkan penafsiran yang 

menyesatkan, tidak mengandung kesalahan material, dan dapat diandalkan untuk 

mengambil keputusan. Unsur reliable adalah lengkap (completeness), netral (neutrality), 
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dan disajikan dengan jujur (free from error). Karakteristik kualitatif sekunder antara lain 

yaitu dapat dibandingkan (comparability), dapat diteliti kebenarannya (verifiability), 

tepat waktu (timeliness), dan dapat dimengerti (understandability). Sehingga harga atau 

nilai yang terbentuk merupakan informasi yang bisa digunakan sebagai panduan. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat relevansi terhadap nilai laba dan arus kas 

tapi tidak signifikan mempengaruhi. Dengan kata lain, laba merupakan informasi yang 

relevan pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Hal ini berarti manajer 

konstruksi, properti, dan real estate tidak melihat informasi arus kas dalam kondisi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu diharapkan manajer dapat 

melihat kondisi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sehingga manajer dapat 

melakukan strategi yang tepat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1). Variabel laba berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada setiap kondisi 

pertumbuhan penjualan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa laba merupakan informasi 

yang paling relevan untuk menentukan harga saham pada setiap keadaan perusahaan dalam 

mengambil keputusan investasi oleh investor. 

2) Variabel arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada setiap 

kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Investor lebih membutuhkan informasi yang 

terkandung dalam laba misalnya informasi pembagian dividen daripada informasi yang 

terkandung dalam arus kas operasi. 

3) Variabel arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada pada 

setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Nilai arus kas investasi cenderung tidak 

stabil dari waktu ke waktu. Sehingga tidak menjadi tolak ukur bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi.  

4) Variabel arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

pada setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam 

arus kas pendanaan sebatas pada aliran kas masuk dan keluar serta mengetahui likuiditas 

perusahaan. Sehingga bagi investor tidak menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran 

yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1) Sebaiknya penelitian berikutnya diharapkan menggunakan industri lain seperti misalnya 

industri manufaktur, perbankan. Karena dalam penelitian ini menggunakan perusahaan 

konstruksi, properti, dan real estate. 

2) Sebaiknya penelitian berikutnya diharapkan menguji mana yang lebih relevan antara laba 

atau arus kas apabila dihubungkan dengan siklus hidup perusahaan. Karena penelitian ini 

hanya bertujuan mengetahui hubungan relevansi nilai informasi laba dan arus kas pada 

setiap kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan. 
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LAMPIRAN 
 

 

LAMPIRAN 1 – Output EViews Dalam Kondisi Pertumbuhan Penjualan Lebih 

dari 20% 

 

 

Statistik Deskriptif 
 EPS CFOPS CFIPS CFFPS SAHAM 

 Mean  22.55414  22.37828 -25.28948  16.72707  457.4310 
 Maximum  188.4300  356.9600  43.89000  347.5200  1940.000 
 Minimum -113.4900 -70.90000 -385.0800 -301.9000  50.00000 
 Std. Dev.  43.10255  65.08395  60.34053  84.66186  375.5653 
 Observations  58  58  58  58  58 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.017221 (11,42) 0.4485 

Cross-section Chi-square 13.699026 11 0.2501 
     

     
 

Uji Multikolinearitas 
 CFOPS CFIPS CFFPS EPS 

CFOPS  1.000000 -0.124342 -0.482043  0.385361 
CFIPS -0.124342  1.000000 -0.516138  0.037926 
CFFPS -0.482043 -0.516138  1.000000 -0.237194 

EPS  0.385361  0.037926 -0.237194  1.000000 
 

Uji Autokorelasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.206899     Prob. F(2,51) 0.8138 

Obs*R-squared 0.466807     Prob. Chi-Square(2) 0.7918 
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Series: Residuals
Sample 1 58
Observations 58

Mean      -1.39e-16
Median   0.006179
Maximum  1.856079
Minimum -1.829878
Std. Dev.   0.741605
Skewness  -0.066848
Kurtosis   3.204080

Jarque-Bera  0.143848
Probability  0.930602
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Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.539850     Prob. F(4,53) 0.2041 

Obs*R-squared 6.038690     Prob. Chi-Square(4) 0.1963 

Scaled explained SS 5.556941     Prob. Chi-Square(4) 0.2348 
     

 

Estimasi Analisis Regresi Berganda 
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: SAHAM   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2007 2011   
Total panel (unbalanced) observations: 58  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.053636 0.173782 29.08030 0.0000 

CFOPS 0.001190 0.002166 0.549314 0.5851 
CFIPS -0.000252 0.002277 -0.110494 0.9124 
CFFPS 0.001626 0.001834 0.886626 0.3793 

EPS 0.294524 0.062884 4.683568 0.0000 

     
      

Hasil Koefisien Determinasi 
     
     R-squared 0.340165     Mean dependent var 5.772241 

Adjusted R-squared 0.290366     S.D. dependent var 0.912967 
S.E. of regression 0.769081     Akaike info criterion 2.395023 
Sum squared resid 31.34877     Schwarz criterion 2.572647 
Log likelihood -64.45566     Hannan-Quinn criter. 2.464211 
F-statistic 6.830776     Durbin-Watson stat 1.907698 
Prob(F-statistic) 0.000164    
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LAMPIRAN 2 – Output EViews Dalam Kondisi Pertumbuhan Penjualan 8% - 20% 

 

 

Statistik Deskriptif 
 EPS CFOPS CFIPS CFFPS SAHAM 

 Mean  35.32467  29.96060 -32.06243  41.89876  605.4667 
 Maximum  131.1400  336.3267  34.81746  1012.553  2200.000 
 Minimum -51.71000 -82.00742 -339.2636 -253.1409  50.00000 
 Std. Dev.  39.01186  90.08631  76.11591  204.9051  458.7359 
 Observations  30  30  30  30  30 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.502670 (5,20) 0.7707 

Cross-section Chi-square 3.551287 5 0.6156 
     
     

 

Uji Multikolinearitas 
 CFOPS CFIPS CFFPS EPS 

CFOPS  1.000000  0.064357 -0.024589  0.297597 
CFIPS  0.064357  1.000000 -0.726300 -0.228904 
CFFPS -0.024589 -0.726300  1.000000  0.045247 

EPS  0.297597 -0.228904  0.045247  1.000000 
 

Uji Autokorelasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.034371     Prob. F(2,23) 0.3714 

Obs*R-squared 2.475683     Prob. Chi-Square(2) 0.2900 

     
     

 

Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.971272     Prob. F(4,25) 0.4407 

Obs*R-squared 4.035045     Prob. Chi-Square(4) 0.4013 

Scaled explained SS 1.576228     Prob. Chi-Square(4) 0.8131 
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Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30

Mean      -2.74e-16
Median   0.045673
Maximum  1.104909
Minimum -1.328659
Std. Dev.   0.684020
Skewness  -0.291739
Kurtosis   2.125028

Jarque-Bera  1.382529
Probability  0.500942
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Estimasi Analisis Regresi Berganda 
Dependent Variable: SAHAM   
Method: Least Squares   
Date: 06/20/12   Time: 16:16   
Sample (adjusted): 1 30   
Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.757780 0.347741 13.68197 0.0000 

CFOPS 0.000610 0.001615 0.377493 0.7090 
CFIPS -0.001446 0.002767 -0.522593 0.6059 
CFFPS 2.96E-05 0.000992 0.029877 0.9764 

EPS 0.416201 0.114654 3.630062 0.0013 

     
      

Hasil Koefisien Determinasi 
     
     R-squared 0.437537     Mean dependent var 6.083346 

Adjusted R-squared 0.347543     S.D. dependent var 0.912057 
S.E. of regression 0.736713     Akaike info criterion 2.377774 
Sum squared resid 13.56863     Schwarz criterion 2.611307 
Log likelihood -30.66661     Hannan-Quinn criter. 2.452483 
F-statistic 4.861836     Durbin-Watson stat 1.544921 
Prob(F-statistic) 0.004864    
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LAMPIRAN 3 – Output EViews Dalam Kondisi Pertumbuhan Penjualan Kurang 

dari 8% 

 

 

Statistik Deskriptif 
 EPS CFOPS CFIPS CFFPS SAHAM 

 Mean  23.40190  17.65618 -15.26114  3.590495  379.1207 
 Maximum  144.3500  181.0614  198.1933  285.8130  2100.000 
 Minimum -22.65000 -86.54777 -325.4555 -264.0817  50.00000 
 Std. Dev.  32.17377  45.73185  57.68007  66.78516  363.8093 
 Observations  58  58  58  58  58 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.104742 (11,42) 0.3815 

Cross-section Chi-square 14.739436 11 0.1947 
     
     

 

Uji Multikolinearitas 
 CFOPS CFIPS CFFPS EPS 

CFOPS  1.000000 -0.040263 -0.406696  0.328790 
CFIPS -0.040263  1.000000 -0.807368 -0.004794 
CFFPS -0.406696 -0.807368  1.000000 -0.125280 

EPS  0.328790 -0.004794 -0.125280  1.000000 
 

Uji Autokorelasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.718974     Prob. F(2,51) 0.4921 

Obs*R-squared 1.590470     Prob. Chi-Square(2) 0.4515 
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Series: Residuals
Sample 1 58
Observations 58

Mean      -3.12e-16
Median  -0.112918
Maximum  1.638212
Minimum -1.362089
Std. Dev.   0.648627
Skewness   0.418721
Kurtosis   2.910518

Jarque-Bera  1.714180
Probability  0.424395
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Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.851726     Prob. F(4,53) 0.4990 

Obs*R-squared 3.503125     Prob. Chi-Square(4) 0.4774 

Scaled explained SS 2.794296     Prob. Chi-Square(4) 0.5928 
     
     

 

 

Estimasi Analisis Regresi Berganda 
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: SAHAM   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/20/12   Time: 16:24   
Sample: 2007 2011   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 12   
Total panel (unbalanced) observations: 58  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.513510 0.160777 28.07304 0.0000 

CFOPS -0.002174 0.003022 -0.719123 0.4752 
CFIPS -0.003350 0.003591 -0.932957 0.3551 
CFFPS -0.002750 0.003392 -0.810631 0.4212 

EPS 0.438722 0.060308 7.274719 0.0000 

     
      

Hasil Koefisien Determinasi 
     
     R-squared 0.526117     Mean dependent var 5.533279 

Adjusted R-squared 0.490352     S.D. dependent var 0.942236 
S.E. of regression 0.672658     Akaike info criterion 2.127105 
Sum squared resid 23.98088     Schwarz criterion 2.304729 
Log likelihood -56.68603     Hannan-Quinn criter. 2.196293 
F-statistic 14.71048     Durbin-Watson stat 1.791877 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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