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ABSTRACT 

Capital market is a place for public to invest their excess funds in various 
financial assets to earn return. The investments decision, therefore, must always 
be considered in terms of both risk and return. The larger risk is had by 
securities, the larger return will he expected. Investors need the information 
which has related with the investment to know the security's risk and expected 
return. One of the information is financial statement. The purpose of this 
research is to examine whether net income and cash flow components are 
influence significantly expected return of company's stoclc. This research used the 
LQ45 population in period of 2004, 2005, and 2006. This research used multiple 
regression analysis to examine the influence of net income and cash flow 
components on expected return. The result of this research indicates net income 
influence expected return significantly and cash flow components do not 
influence expected return. 

Key words: net income, cash flow from operation, cash flow from investing, cash 

flow from financing, and expected return. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sekarang ini pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan 

yang tercatat di bursa saham dan semakin banyak masyarak.at yang 

menginvestasikan kelebihan dananya lewat pasar modal. Pasar modal dalam arti 

sempit adalah suatu tempat efek-efek secara teorganisasi, diperdagangkan yang 

disebut Bursa Efek. 

Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk 

menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Keberadaan bursa saham menjadi sangat penting bagi 

pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Bagi perusahaan yang mencari dana 

segar, pasar modal memberikan peluang untuk mencari dana yang murah selain 

dari sektor perbankan. Seandainya tidak ada pasar modal, maka para pemodal 

mungkin hanya bisa menginvestasikan dana mereka dalam sektor perbankan 

selain altematif investasi pada aset-aset riil seperti tanah1
• Daya tarik lain 

berinvestasi di pasar modal, yaitu tingkat likuiditas yang tinggi. 

Kegiatan investasi pastilah mengandung ketidakpastian atau resiko. 

Resiko yang melekat pada suatu sekuritas akan mempengaruhi tingkat return 

yang diberikan. Oleh karcna itu investor yang rasional akan selalu 

1 www.sinarharapan.eo.id/ekonomi/cureka diolah 24 Juli 2008. 
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mempertimbangkan resik:o dari sekuritas tersebut. Semakin besar resiko yang ada 

pada sekuritas menyebabkan semakin besar expected return yang diharapkan 

investor sebagai kompensasi atas kesediaannya menanggung resiko tersebut. 

Investor membutuhkan pertimbangan, perhitungan, dan analisis untuk 

menjamin keamanan dana yang ditanamkan dan keuntungan yang nantinya 

diperoleh. Sebelum melakukan keputusan investasi terhadap surat berharga suatu 

perusahaan, investor perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut dan 

bagaimana prospek ke depannya. Investor akan memilih surat berharga yang 

mampu memberikan keuntungan yang besar. Hal tersebut dikarenakan tujuan 

investor melakukan investasi adalah untuk meningkatkan kemakmuran. 

Para investor yang rasional akan menyalurkan dananya melalui pasar 

modal hila memiliki informasi yang lengkap dai1 terpercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi. Suatu informasi dianggap infomatif jika 

informasi tersebut mampu mengubah kepercayaan (beliefs) para pengambil 

keputusan dan selanjutnya akan mengubah harga melalu.i perubahan demand dan 

supply surat-surat berharga (Hastuti, 1998). 

Informasi yang berkaitan dengan investasi terhadap suatu surat berharga 

dapat berasal dari pihak internal maupun ekstenal perusahaan. Informasi tersebut 

diperlukan untuk menentukan pilihan investasi yang tepat dan mengurangi 

ketidakpastian yang dihadapi oleh para pengambil keputusan. Informasi ini juga 

memperlihatkan kinerja perusahaan saat ini dan juga mampu menggambarkan 

prospek perusahaan serta kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. 
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Salah satu infonnasi yang berasal dari internal perusahaan adalah laporan 

keuangan sebagai bagian dari infonnasi akuntansi. Tujuan utama informasi 

akuntansi adalah menyediakan infonnasi yang berguna untuk menilai jumlah dan 

ketidakpastian bakal arus kas perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan 

merupakan sumber informasi penting yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar 

pemakai laporan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

untuk mendukung pengambilan keputusan (Susanto, 2006 dalam Daniati dan 

Suhairi, 2006). Beberapa pemakai laporan keuangan disini diantaraDya adalah 

investor dan kreditor. 

Parameter kinelja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari 

investor dan kreditor dari laporan keuangan ini adalah laba dan arus kas. Pada 

saat dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi keuangan tersebut, investor 

dan kreditor hams yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian 

mereka adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi ekonorni 

perusahaan serta prospek pertwnbuhatl dimasa depan dengan lebih baik. 

Beberapa penelitian yang berhubungah dengan kahdungan informasi laba 

dan arus kas telah banyak dilakukan 6leh para peneliti. Ball & Btown ( 1968) dan 

Beaver (1968) merupakan sebagian dati peneliti yang meneliti hubungan antara 

laba derlgan harga saham. Pettelitian mengenai hubungan arus kas terhadap 

return saham antara lain Livnat dan Zarowin (1990). Penelitian-penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa baik informasi laba dan arus kas memilik.i 

hubungan dengan harga maupun return saham. 
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Penelitian tentang kandungan infonnasi dari komponen aliran kas (yang 

terdiri atas aliran kas operasi, investasi, dan pendanaan) dan hiba telah dil8kukan 

sebelumnya di Indonesia. Hanya saja penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak 

menghubungkan antara arus kas dan laba terhadap return saham dan abnormal 

return. Belum banyak penelitian yang menghubungkan antara arus k.as dan laba 

dengan expected return. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Daniati dan Suhairi (2006) 

maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh 

komponen arus kas terhadap expected return. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menggunakan laba bersih sebagai salah satu variabel 

bebasnya dik:arenakan laba bersih merupakan komponen yang paling 

diperhatikan oleh investor sebagai dasar perhitungan Earning per Share (EPS). 

Penelitian dilakukan pada seluruh populasi LQ 45. Oleh karena itu penelitian ini 

diberi judul "PENGARUH LABA BERSIH DAN KOMPONEN ARUS KAS 

TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 PERIODE 

2005-2007". 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



s 

1.2 ldentiftkasi Masalab 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

infonnasi yang berkaitan dengan investasi diperlukan oleh para investor dalam 

rangka mengambil suatu keputusan investasi. lnfonnasi laporan keuangan adalah 

salah satu informasi yang berguna bagi investor hila informasi akuntansi tersebut 

mampu menjadi alat untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang, dan mampu membantu investor menentukan expected return dan resiko 

(beta) perusahaan. Diperlukan penelitian yang mendalam untuk melihat apakah 

pengambilan informasi akuntansi merupakan informasi yang digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan atau informasi sentimen pasar yang bersifat 

spekulatif. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tru adalah sebagai 

berikut: 

1 . Penelitian ini akan membahas hubungan antara informasi akuntansi dengan 

expected return suatu sekuritas perusahaan. 

2. Surat berharga yang digunakan dibatasi pada saham. 

3. Informasi akuntansi yang digunakan hanya dibatasi pada komponen arus kas 

dan laba bersih dikarenakan kedua komponen tersebut diduga memiliki 

keterkaitan yang lebih erat dengan harga saham. 

4. Obyek penelitian yang digunakan dibatasi pada saham-sal1am yang masuk 

dalam indeks LQ 45 per Descmber 2004, 2005, dan 2006. 
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S. Return saham yang digunakan untuk mengbitung expected return merupakan 

relllrn akibat gain/loss atas harga saham satu periode dikurangi dengan 

periode sebelumnya. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pada penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah informasi laba bersih berpengaruh terhadap expected return? 

2. Apakah informasi arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap 

expected return? 

3. Apakah informasi arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh terhadap 

expected return? 

4. Apakah informasi arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh terhadap 

expected return? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti secara 

empirik serta memperkuat kembali kesimpulan atas basil penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai: 

1. Pengaruh laba bersih terhadap expected return. 

2. Pengaruh arus kas dari aktivitas operasi terhadap expected return. 

3. Pengaruh arus kas dari aktivitas investasi terhadap expected return. 

4. Pengaruh arus kas dari aktivitas pembiayaan terhadap expected return. 
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1.6 Manfaat PeneUtian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan infonnasi kepada 

pihak-pihak seperti: 

1. Para pelaku dan pengamat pasar modal tentang kandungan infonnasi yang 

dimiliki laba bersih dan arus kas di pasar modal. 

2. Para pemakai laporan keuangan diharapkan dapat memberikan masukan 

tentang penggunaan laba bersih dan arus kas untuk pengarnbilan keputusan. 

3. Para akademisi untuk memperkaya pustaka tentang manfaat informasi 

akuntansi, dan 

4. Para peneliti berikutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan 

dengan informasi akuntansi dalarn upaya pengembangan ilmu pengetahuan. 

1. 7 Sistematika Penulisan 

Bah I menjelaskan tentang latar belakang masalah mengapa penulis 

mengangkat topik permasalahan skripsi, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan, dan manfaat

manfaat yang diberikan dengan adanya penelitian in. 

Bah II menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, hipotesis yang dirurnuskan, dan 

pene1itian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik ini. 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



8 

Bah III menjelaskan tentang metodelogi penelitian yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri atas: pemilihan objek penelitian, 

data yang akan dihimpun, teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis. 

Bah IV menjelaskan gambaran umum mengenai obyek penelitian dan 

pembahasan mengenai basil, dan analisa terhadap pengolahan data yang 

dilakukan serta kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Bah V menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini yang terdiri 

atas ringkasan-ringkasan dari bab-bab sebelumnya dan basil atas pengolahan data 

yang merupakan jawaban atas perumusan masalah serta saran yang berkaitan 

dengan ketetbatasan yang penulis temukan pada saat melakukan penelitian ini. 
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2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Pasar Modal 

BARil 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Seperti halnya pasar pada umumnya, pasar modal merupakan tempat 

bertemunya pembeli dan penjual dengan risiko untung dan rugi2• Pasar modal 

dalam arti sempit adalah suatu tempat efek-efek secara teorganisir 

diperdagangkan, yang disebut bursa efek3. 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai "kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek". 

Kamus pasar uang dan modal mendefinisikan pasar modal sebagai 

Pasar kongkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang 

menawarkan dan yang memer/ukan dana jangka panjang yakni diatas 

satu tahun. Abstrak dalam pengertian pasar modal adalah transaksi yang 

di/akukan me/alui mekanisme over the counter (OTC). 

2 Jogiyanto (2007), ''Teori Portofolio dan Analisi.r; lnvestasi'', Yogyakarta: .BPFE Yogyakarta 

3 Siarnat, Dahlan ( 1995). "Manajcmen Lemhaga Keuangan ", Jakarta: lntcnncdia 
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Pasar modal adalah pasar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan modal jangka panjang. Hal ini berbeda dibandingkan dengan pasar 

uang yang merupakan media untuk memperoleh dana jangka pendek. 

Surat-surat berharga yang dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan dijual 

di pasar primer (primary market). Kemudian, surat berharga yang telah beredar 

diperdagangkan di pasar sekunder (secondary market). Kepentingan investor 

diwakili oleh broker (perantara) karena investor tidak dapat secara lansung 

melakukan transaksi. Ada dua tipe pasar saham sekunder yaitu pasar bursa saham 

(stock exchange) tempat sekuritas diperdagangkan yang merupakan sekuritas 

perusahaan besar dan Over-The Counter (OTC) tempat sekuritas diperdagangkan 

yang berasal dari perusahaan kecil. Penelitian ini lebih difokuskan pada pasar 

bursa saham (stock exchange) dikarenakan objek penelitiannya merupakan 

sekuritas perusahaan-perusahaan besar. 

Proses penjualan di pasar bursa, pada umumnya menggunakan sistem 

lelang (auction), dimana harga ditentukan oleh tarik-menarik antara penawaran 

(supply) dan (demand) dari pelaku pasar. 

Pasar modal di Indonesia dinamakan Bursa Efek Indonesia (BEl). Pada 

awalnya, pasar modal di Indonesia terbagi atas dua yaitu Bursa Saham Jakarta 

(BEJ) dan Bursa Saham Surabaya (BES). Pada 1 Desember 2007, kedua pasar 

bursa tersebut digabungk.an menjadi satu yakni Bursa Efek Indonesia (BEl) untuk 

meningkatkan efisiensi. Sekuritas yang diperdagangkan di BEl adalah saham 

prefercn (preferred stock), saham biasa (common stock), hak (rights). dan 

obligasi konvertibel (converJihle bonds). Saham biasa mendominasi perdagangan 
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di BEl. Atas dasar hal tersebut m8ka penelitian ini akan memfokuskan 

pembahasan pada perilaku s8ham biasa. 

Perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di pasar bursa akan 

menjadi perusahaan publik yang sahamnya juga dimiliki oleh publik. Lembaga

lembaga yang berfungsi sebagai regulator di pasar modal adalah BAPEP AM-LK 

(Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)4 dan BEL Kedua 

lembaga itu mengharuskan kepada perusahaan-pen1sahaan yang telah go public 

untuk menyerahkan laporan-laporan rutin atau laporan-laporan khusus yang 

menerangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Hal tersebut dilakukan 

untuk melindungi investor sebagai pemilik perusahaan dari praktek-praktek yang 

tidak sehat yang dapat merugikan investor itu sendiri. Berikut ini merupakan 

jenis-jenis pelaporan yang hams diserahkan baik ke BAPEPAM-LK atau ke I!EI. 

4 ~ akan lembaga yang berfungsi sebagai regulator. pcngordinasi semua bursa-
BAPEP AM merur an ada di Indonesia, pengawos jalannya pasar modal, dan melaksanakan 
bW:~ pasar moda dy d~ sasi teknis di bidang lcmbaga kcuangan. 
kebtjakan dan stan ar 1 
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TABELl.l 

l..APORAN-LAPORAN YANG HARUS DISERAHKAN EMITEN r Pelaporan yang dibutuhkan 

r 
f A. RUTIN 

r 
• Laporan K~uangan 

Tahunan yang diaudit 

r Dilaporkan ke 

I BAPEPAM I BEl 

I I 
X [ X 

Deadline 

120 hari. 

12 

r • 

r· 
r· 

Laporan keuangan 
tahunan yang diiklankan 

X X j Paling sedikit 2 kali sirkulasi di koran 

I 

I· 
r • 
I 

Laporan keuangan 
tengah-tahunan 

- -- -~-
Laporan keuangan 
tengab-tahunan yang 
diiklankan 

Laporan kuartalan 

Laporan peningkatan 

dana yang diperoleh dari 
public I 

~: registrasi --r 

X 

X 

X 

rElPEruoooc ~--

/ 

Laporan tiap-tiap - r- X 
peristiwa penting yang 

I 

terjadi I 
f~ C- .-L-APORAN LAINNY A r 

r 
;--Amand~en.t dari Articles I 

of Assoctanon 1 

X 

• Rencana Rapat Umum r 
Pemegang Saham • 

X 

1- Perubahan Anggota --[ 

I Dewan Direksi 

X 

J 0% dari nilai-nilai 

proyeksi yang 

X 

I 
I 

-
X 

! 
r x 

r 

I 
r x 
I 
I 
I 

--·r 
I 

r 

X 

X 

r 
Review terbatas: 90 hari; Tidak 

diaudit: 60 hari; Diaudit: I 20 hari. 

Paling semkit 2 kali sirlrulasi di koran 

I 

r Tidak diaudit: 60 hari 

Setiap 3 bulan. 

Bulan an. 

- r- - -
Dalam waktu 48 jam. 

5 hari setelah diterima amendment 

Sebelum diiklankan. 

Dalam waktu 48 jam 

Dalam wak'tu 2 hari setelah diket8hui 

adanya deviasi. 
• Deviasi lebih besar dari -~ X 

dipublikasikan ' I . 1 
• _ _ • 

. p ,/'. 1. .Jan Ana/isis lnvestasz. (Jog1yanto, 2007. 56) Sumber: Teorz ortoJo 10 u~ 
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2.1.2 laporan Keuangan 

Secara wnum akuntansi pak . . . 
meru an suatu aktiv1tas J&sa yang berfungsi 

menyediak:an infonnasi k . . 
uantitatif tentang kondisi keuangan dan basil operasi 

perusahaan yang diharapkan bennanfaat dalam mengambil keputusan secara 

ekonomis. 

Pengertian lD1 menekankan pada peranan akuntansi, yaitu untuk 

memberikan informasi bagi kepentingan para pemakai daftar keuangan sebagai 

baban pertimbangan dalarn pengambilan keputusan. Warren et al (2005) dalam 

bukunya mendefinisikan: 

"Accounting is an information system that provides reports to 

stakeholders about the economic activities and condition of a business5" 

Laporan keuangan merupakan basil akhir dari proses akuntansi. Melalui 

proses akuntansi, aktivitas ekonomi yang jumlahnya banyak dan kompleks dari 

suatu perusahaan diakumulasikan, dianalisis, dilruantifikasi, dicatat, 

diikhtisarkan, dan dilaporkan sebagai informasi keuangan tentang perusahaan 

tersebut. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 

cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta penjelasan-penjelasan lainnya yang merupakan bagian dari 

Iaporan keuangan. Adapun infonnasi keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga dapat ditambahkan scbagai 

informasi yang rnelengkapi Japoran keuangan tcrsebut. 

s 1 F p (2005) ''Accounting'. Thomson Corporation, South-Western. 
Warren, C., Reeve, ., ees, ·• • 
HaJ 8 
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lnformasi yang disaiikan dalam laporan 
:1 keuangan hanyalah bersifat 

umum sehingga tidak se uhn 
pen ya dapat memenuhi kebutUhan infonnasi setilq) 

pemakai. Atas dasar hal tersebut ak b"l · · 'm a apa 1 a mvestor menginginkan infonnast 

yang lebih detail dan mendalam, harus melakukan 'due diligent' sebelum 

mengambil alih perusahaan dalam rangka akuisisi atau merger. 

Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 

2004) tentang penyajian laporan keuangan: 

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 
perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan
keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 
(stewardship) manajemen alas penggunaan sumber-sumber daya 
yang dipercayakan kepada mereka. 

Menurut SF AC No.I, ada 2 ( dua) tujuan dari pelaporan keuangan yaitu: 

I. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, investor potensial, 

k.reditur, dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit dan 

keputusan serupa lainnya. 

2. Memberikan informasi tentang prospek arus kas untuk membantu investor 

dan kreditor dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan. 

u ntuk mencapai tujuan terse but di atas maka suatu laporan keuangan 

haruslah menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi asset 

(aktiva), liabilities (kewajiban), equity (eku.itas), revenue (pendapatan) dan 

uk k untungan dan kcrugian, serta cash .flow (arus kas). 
expense (beban) termas e 

b t pengguna laporan dalam rangka memprcdiksi 
Informasi tersebut akan mem an u 
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future cash flow (arus kas ftaA ... 

~ masa depan) khususnya dalam hal waktu dan 

kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

Hendriksen (200 I ) membagi karakteristik kualitatif menjadi kualitis 

primer dan kualitas sekunder. Karakteristik kualitatif primer terbagi alas 2 ( dua) 

yaitu relevan dan reliable ( dapat dipercaya). Infonnasi memiliki kualitas relevan 

jika infonnasi itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya dengan 

membantu mereka mengevaluasi kejadian masa lalu, masa kini atau masa depan. 

Unsur kualitas relevan mencakup tepat waktu, memiliki nilai prediktif, dan 

memiliki nilaifeedback Informasi dapat dipercaya atau diandalkan (reliable) jika 

infonnasi itu tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan, tidak 

mengandung kesalahan material, dan dapat diandalkan untuk pengambilan 

keputusan. Unsur kualitas andal mencakup dapat diverifikasi, netral, dan 

disaj ikan dengan jujur. 

Karakteristik kualitatif sekunder antara lain, dapat dibandingkan yaitu 

pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengindentifikasi kecenderungan (trend), kinerja keuangan 

perusahaan dan konsistensi. Konsistensi adalah konsep pengukuran dengan 

tuk beberapa objek penelitian yang terkait menggunakan metode yang sama un 

dalam Iaporan suatu perusahaan selama satu periode. 
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2.1.3 Laba Bersih 

SFAC No.I menyatakan 
bahwa tujuan pokok dari pelaporan keuangan 

adalah menyediakan infonnasi tentan -&-. • 

g pe, •onnans1 perusahaan yaitu dengan 

mengukur earnings dan kom 
ponennya SF AC No. 2 juga rnenyatakan bahwa 

pelaporan income (penghas ·1 ) be 1 an nnanfaat karena merupakan tolok ulrur arus 

kas masa mendatang, tolok ukur efisiensi manajemen, dan dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan manajemen. 

Komponen yang seringkali digunakan sebagai ukuran kinelja adalah 

penghasilan bersih (laba). Laba mengindikasikan profitabilitas suatu perusahaan6• 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan unsur yang langsung berkaitan dengan 

pengukuran laba didefinisikan sebagai berikut. 

Penghasilan (income) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengak.ibatkan kenaikan elruitas yang tidak berasal 

dari kontribusi penanam modaf. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) 

maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenue) merupakan pcnghasilan yang 

berasal dari kegiatan operasional perusahaan, misa1nya: penjualan, penghasilan 

jasa, deviden, bunga, dan sewa. Keuntungan (gains) merupakan penghasilan yang 

berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan, misalnya pendapatan yang 

diperoleh karena penjualan a.ktiva tetap yang tidak dipakai lagi. 

. . 1 c.' 1 ent Analysis", Ninth Edtion, International Edition 
6 Wild, John J. et al, (2007), "Fmancta ,-,ta em 
Me. Graw 1-JiiJ hal: 19 

.. d Pen ,a·ian /.~aporan 'Keuangan ". 2007 
7IAI. "Keranglca Dasar Pef1)'usunan on !.) y 
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Laba bersih juga sering dikenal dengan laba sesudah pajak. Jadi, angka 

laba bersih sudah menun"ukkan 1 ba . . 
~ a yang d1peroleh pada penode pelaporan 

tersebut setelah dikurangi pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Laba 

bersih adalah ukuran kinerja untuk suatu periode, karenanya tidak termasuk butir

butir yang bersifat luar biasa pada periode tersebut atau butir-butir yang pada 

dasamya berpengaruh pada periode lain. Infonnasi laba bersih sangat menjadi 

perhatian pihak-pihak yang bennaksud untuk menilai prospek arus masuk kas 

bersih suatu perusahaan. lnfonnasi tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan 

yang disebut laporan laba rugi (Naimah, 2000). 

Wild (2007) mengklasifikasikan komponen laba menjadi 2 ( dua), yaitu: 

1. Recurring income merupakan laba yang nilainya akan berulang pada periode 

berikutnya Laba iill dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan yang tetjadi 

secara terus-menerus. Laba yang termasuk dalam komponen ini adalah 

operating income (laba operasi) dan laba sebelum pos-pos luar biasa, 

pemberhentian operasi dan perubahan kebijakan akuntansi. 

2. Nonrecu"ing income merupakan laba yang nilainya tidak akan berubah pada 

periode berikutnya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

laba tersebut tidak terjadi secara terus-menerus. Komponen-komponen 

nonrecurring ini antara lain: 

a. Extraordinary item merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak nonnal dan 

tidak berkaitan dengan aktivitas perusahaan serta tidak dickspcktasikan 

·ac~· d" a yang akan datang (unusual nature dan infrequency untu.k tef] 1 1 mas 
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penpdilen. 

b. Pem'--1..-...! ___ suatu eli •• 
"WIIQIUIIIl VlSI atau product lhte dibNaaba bali ~ 

kurang menguntungkan (discontinued opertllion), daD 

c. Penggantian kebijakan akuntansi. Contohnya: pcrubaban metocle 

depresiasi dari metode Double Declining Balance (DDB) ke metode pris 

lurus (straight-line method). 

2.1.4 Arus Kas 

Menurut Warren et al (2005 : 19), definisi Statement of cash flow, yaittc 

4

'A summary of the cash receipts and cash payments for a specific period 

of time, such as a month or a year." 

Kieso et al (2003: 1203) mendefinisikan bahwa: 

"The statement of cash meets one of the objectives of financial reporting 

to help asses the amount's timing, and uncertainty of future cash flow". 

Pengertian-pengertian di atas menyimpulkan bahwa infonnasi mengenai 

arus kas suatu perusahaan merupakan ringkasan atas penerimaan dan pengeluaran 

kas selama periode tertentu. lnfonnasi arus kas juga berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam penggunaan 

arus kas tersebut. 
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Menurut Hongre t a1 0 e . · ( 1998) yang dikutip dari Dina Limardi dan 

Sumamo Zain (2005) Ia 
' poran arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan 

keuangan yang harus dibuat perusahaan. 

Beberapa istilah-istilah dan definisi yang terdapat dalam laporan arus kas 

berdasarkan .PSAK No. 2, yaitu: 

1. Kas yang ~~liputi _kas yang ditangan (Cash on hand) dan rekening di bank 
dalam hal lDl reken1ng giro, 

2. Se~. ~as (cash equivalent) yang meliputi investasi yang sangat likuid dalam 
hal tru Jangka pendek dan dapat dengan segera dijadikan kas dalam jumlah 
tertentu tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signift.kan, 

3. Arus kas yang merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas, 
4. Aktivitas operasi yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan dimana berasal dari transaksi-transaksi yang berdampak langsung 
pada kas dan aktivitas-aktivitas lain yang tidak termasuk dalam kelompok 
aktivitas investasi dan pendanaan, 

5. Aktivitas investasi yang merupakan aktivitas yang berkaitan dengan 
perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta aktivitas lain yang tidak 
tennasuk setara kas, 

6. Aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas yang mengakibatkan 
perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

Infonnasi arus kas sangat penting bagi para pemakai laporan keuangan. 

Informasi mengenai arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas dari kegiatan operasinya secara terns 

menerus. Informasi mengenai arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan 

bagaimana perusahaan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya untuk 

pengadaan barang modal dalam mendukung kegiatan operasionalnya maupun 

tuk k · tan · stasi di perusahaan lain dan menjual barang modalnya dalam un eg1a tnve 

leh kas atau mempertahankan kelangsungan hidup. rangka untuk mempero 

. · k dari aktivitas pendanaan menccrminkan bagaimana Informast mengenru arus as 
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2. Aktivitas investasi. 

Aktivitas investas• r . 1 me •puti pembelian dan penjualan aktiva tetap seperti 

tanah, mesin dan bangunan, pembelian dan penjualan terhadap sekuritas 

hutang atau modal dari (lerUSahaan lain, dan pemberian pinjaman kepada 

perusahaan lain. 

3. Aktivitas pendanaan. 

Aktivitas pendanaan antara lain: penerbitan hutang dan saham, 

pembayaran pinjaman jangka panjang, pembayaran dividen kepada pemegang 

saham, dan pengeluaran untuk memperoleh kembali saham perusahaan yang 

telah dijual (treasury stock). 

Dalam hal penyusunannya, arus kas dari aktivitas operasi dapat disusun 

dengan dua cara yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nannm, 

PSA.K 2 menganjurkan kepada perusahaan untuk melaporkan arus kas dari 

aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung dikarenakan metode 

tersebut menghasilkan informasi yang lebih berguna dalam mengestimasi 

arus kas dimasa datang dibandingkan metode tidak langsung. Berikut ini 

adalah format dalam menyusun laporan arus kas dengan metode langsung. 
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TABELl.2 

FORMAT OF STATEMENT OF CASH FWW 

(DIRECT METHOD) 

Cash Flow from operating activities 

COMPANY NAME 
Statement of Cash Flows 

Period Covered 

Cash received from customers 
Cash payment to suppliers 

Cash payment for operating expenses 
Cash payment for income taxes 

Net cash flow from operating activities 
Cash flow from investing activities 

(List of individual inflows and outflows) 

Net cash provided (used) by investing activities 
Cash flow from financing activities 

(List of individual inflows and outflows) 

~et cash provided (used) by financing activities 
Net mcrease (decrease) in cash 

Cash at beginning of period 
Cash at end of period 

Sumber: Intermediate Accounting. Kieso at all. Elevent Edition, page 1208 

2.1.5 Pasar Modal Efisien 

Jones (2007) dalam bukunya mendefinisikan bahwa: 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

23 

"Efficient market (EM) is defined as one in which the prices of all 

securities quickly and fully reflect all available relevant information ". 

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal yang efisien merupakan pasar, 

dimana harga-harga sekuritas yang terbentuk telah menccrminkan seluruh 

informasi yang adat. Infonnasi tersebut bisa berasal dari dalam perusahaan 

maupun dari Iuar perusahaan. Barga pasar akan terbentuk sctclah para investor 

mengoJah semua informasi yang rncrcka pcrolch yang selanjutnya dircalisasikan 

dalam bentuk transaksi jual bcli an tar pclaku pasar. 
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Dalarn pasar modal an . . 
y g efisten, mfonnasi yang berkaitan dengan twp 

saharn harus selalu tersedia di . 
. J)aSar. lnfonnas• tersebutjuga harus benar sehingga 

dapat dtgunakan investor untuk m . 
engambll keputusan investasi secara tepat dan 

akurat. Dalam pasar modal yang 
efisien, bentuk dan cara pengungklq>an 

infonnasi bukanlah hal . 
yang pentmg melainkan isi dari infonnasi tersebut. 

Ada tiga tingkatan fi · · 
e Istenst pasar sebagaimana yang telah diklasifikasikan 

Fama (1970) dalarn hipotesis pasar efitsJ·en (Efficient Market Hypothesis) 

berdasarkan tiga bentuk informasi, yaitu: 

1· Bentuk efisiensi lemah berarti bahwa harga sekuritas mencerminkan harga di 

masa lalu dan perdagangan historis sekuritas. 

2. Bentuk efisien semi-kuat berarti bahwa harga sekuritas sepenuhnya 

mencerminkan semua informasi untuk publik. 

3. Bentuk efisiensi kuat muncul daJam pasar yang harga sekuritas 

mencerm.inkan semua informasi baik infonnasi untuk publik maupun 

informasi khusus (private). 

Dalam akuntansi, yang paling penting adaJah tingkatan bentuk. efisien 

setengah kuat, yaitu pasar saham yang harga sahamnya telah mencenninkan 

semua infonnasi yang tersedia bagi publik. Informasi akuntansi merupakan salah 

satu informasi yang tersedia untuk publik. Dalam hal ini. pasar dikatakan efisien 

setengah kuat apabila investor selalu rnenggunakan infonnasi laporan keuangan 

dan menyesuaikan harga yang ditawarkannya dangan infonnasi tersebut. Dalan1 

pasar efisien bcntuk ini, tidak ada salah satu investor pun yang dapat mempcroleh 

kelebihan infonnasi untuk mendapatkan kcuntungan yang lebih besar 
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dibandingkan investor lain Aia, .... __ • 

...._..QUWUl seluruh informasi publik diketahui oleb 
seluruh investor. 

2.1.6 Return 

Tujuan investor dalam melak~ investasi adalah memaksimalkan 

kemakrnurannya lewat penghasilan yang diperolehnya. Hasil yang diperoleh dari 

suatu investasi adalah return. Return yang diperoleh invetor dari investasinya 

terdiri atas yield dan capital gain (loss). Yield merupakan penghasilan yang 

diperoleh secara periodik, seperti kupon untuk obligasi dan dividen untuk saham. 

Capital gain (loss) merupakan return yang dikarenakan adanya perubahan harga 

suatu sekuritas di pasar selama periode tertentu. 

Ada dua bentuk return yaitu realized return (return realisasi) dan expected 

return (return ekspektasi). Return realisasi merupakan return yang telah tetjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis yang telah lewat. Salah satu 

cara untu.k menghitung return realisasi adalah dengan menggunakan persamaan 

capital gain (loss)10 yaitu: 

Dim ana: 

= return sekuritas i pada periode t 

= harga pasar sekuritas i pada peri ode t. 

Sekuritas i pada pcriode scbclumya (t-1) = harga pasar 

----------~. . nalisL'i lnvcstasi", Yogyakarta: BPJ.l~ Yogyakarta. 
10 1 . t . (2007) "Teori Portofolto dan A og.ayan o . , 
I lal I J I 
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Expected return adalah tum 
re yang diharapkan akan diperoleb oleb 

investor di masa yang akan da 
tang. Expected return yang diharapkan tergantung 

pada masing-masing investor itu d' . 
sen In. Salah satu cara untuk mengestimasi 

expected return terhadap suatu sekuritas adalah d 
engan menggunakan market 

model. Return yang benar-be t ·ac~· . . 
nar el) 1 senngkah berbeda dengan return yang 

awalnya diekspektasikan. Perbedaan antara return realisasi dengan expected 

return disebut resiko. 

2.1. 7 Market Model 

Market model merupakan model yang dikembangkan oleh William F. 

Sharpe ( 1963) sebagai salah satu altematif yang digunakan untuk memperkirakan 

basil pengembalian (return) berbagai sekuritas maupun portofolio. Model Pasar 

(Market Model) yang merupakan bentuk dari Model Indeks Tunggal dengan 

batasan yang lebih sedikit11
• Model ini didasarkan pada asumsi bahwa basil 

pengembalian suatu sekuritas atau portofolio dapat ditunjukan sebagai fungsi 

linear dari basil pengembalian (return) indeks pasar. Market model menghasilkan 

estimasi return untuk setiap saham. Secara matematis, model ini dapat 

ditunjukkan sebagai berikut
12

: 

Ri = ai + Pi Rm + ei 

· · , · ·· Yo akarta· BPFE Yogyakarta. 
'' Jogiyanto (2007), "Teori Portofolio dan Anabszs /m estasl • gy . 

Hal231 , Ed't' n John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Ha1 242 
12 Jones, C., (2007) . .. Investments • Tenth I ro ' 
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n.i estirnasi • .lab 
ID1 ...... - diJ*Oieh . . 

.,. eli lr Dilli Cit ella Ill- Model --
I'IDILan untuk menaeati . 

• Jlllli expected ,.., YIDI .. ....,... olela 
mvestor. Dalam menghitun 

g expected return maka penamunnya abn 

Dimana: 

E (Ri) =expected return sekuritas i 

E ( R,J= expected return indeks pasar 

P: . 

= konstanta yang diukur dari return sekuritas i yang tidak 

dipengaruhi oleh return pasar. 

= koefisien responsive, beta, u1ruran sensitifitas dari retwn 

sekuritas terhadap perubahan return pasar. 

2.1.8. Penelitan Sebelumnya 

2.1.8.1 Hubungan Laba akuntansi dengan Harga Saham 

Dasar perkembangan penelitian yang berkaitan antara laba akuntansi 

dengan harga saham telah dilakukan oleh Ball and Brown (1968). Hasil 

penelitian Ball and Brown ( 1968) dikutip dalam Triyono dan Y ogiyanto (1999) 

menunjukkan bahwa pengwnuman laba tahunan mempengaruhi harga saham 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar .replikasi dan 

perluasan dalam berbagai studi yang berkaitan dengan laba. Brown ( 1970) 

mereplikasi penelitian Ball and Brown ( 1970) untuk mengetahui dampak laporan 

14 Ibid. Hal 233 
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laba tahWlan pada pasar modal di Australia. Hasil penelitiannya memb tktikan 

menunjukkan bahwa laba bersih mempunyai kandungan yang relevan lelbadap 

investor1 s. 

Beaver ( 1968) dalam penelitiannya menggunakan variance of abnormal 

return dalam mengukur kandungan infonnasi dalam pengumuman laba 

tahunan
16

• Jika pengumuman laba memberikan informasi kepada pasar modal 

maka mengakibatkan adanya perubahan harga. Beaver memperkirak.an harga 

akan berubah lebih besar pada hari pengumuman laba dibandingkan dengan hari-

hari lainnya. Dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang terdapat 

pada New York Stock Exchange (NYSE), ditemukan bahwa terjadi peningkatan 

harga saham yang besar pada saat pengumuman laba. Beaver ( 1968) 

menyimpulkan bahwa pengumuman laba memiliki kandungan informasi yang 

relevan dalam menilai sekuritas. 

2.1.8.2 Hubungan Arus Kas dengan Harga Saham 

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian untuk menguji 

hubungan infonnasi arus kas dengan harga saham. Livnat dan Zarowin (1 '990) 

dalam penelitiannya yang berjudul "The Incremental Information Content of 

Cash Flows Components" mencoba menguji komponen arus kas seperti yang 

direkomendasikan SF AS No.95 dan in gin membuktikan apakah komponen-

k arus kas benar-bcnar menunjukkan ketidakwajaran hubWlgan dengan omponen 

IS R d z· mcnnan J 1986 Positive Accounting Theory. Prenticc-Halllnc., Englewood Watts, ., an .. 1m • · 
Cliffs. New Jersey. Hal 48 

16 Ibid. hal 57 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



30 

return saham dan apakah hubungan tersebut konsisten dengan teori. Objek 

penelitian mereka adalah 345 perusahaan yang diperoleh dari Compustat Annual 

Industrial File selama tahun 1977-1986. Hipotesis yang dirumuskan diuji dengan 

menggunakan model regresi. Dari penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa 

komponen arus kas memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap retu~n saham 

dibandingkan hubungan total arus kas terhadap return saham. 

2.1.8.3 Hubungan Laba dan Arus Kas dengan Harga Saham 

Penelitian mengenai kandungan informasi arus kas dan laba bersih juga 

telah dilakukan di Indonesia. Penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh 

Hastuti (1997), Triyono dan Y ogianto (2000), Zahroh Naimah (2000), dan 

Daniati dan Suhairi (2006). 

Hastuti (1997) mencoba meneliti pengaruh publikasi laporan arus kas 

terhadap volume perdagangan saham perusahaan di BEJ. Pada penelitian 

tersebut, pengamatan dilakukan selama periode sebelum dan sesudah laporan 

arus kas dipublikasikan. Volume perdagangan yang digunakan diukur 

berdasarkan aktivitas perdagangan relatif (TV A). Dari penelitiannya, disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan rata-rata perdagangan di sekitar tanggal publikasi 

laporan arus kas sehingga mcmberikan bukti bahwa investor sudah 

memanfaatkan infonnasi yang terkadung dalam laporan keuangan. 

Triyono dan Y ogiyanto ( 1999) meneliti tentang pengaruh 1aba akuntansi 

dan komponen arus kas terhadap harga saham maupun return saham terhadap 

perusahaan-perusahaan manufaktur di BEJ. Harga saham diperolch dcngan model 
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level sedangkan return saham ditentukan dengan model return. Dengan 

pengujian yang menggunakan analisa regresi berganda diperoleh kesimpulan 

bahwa dengan model level, total arus kas tidak memilik:i hubungan yang 

signifikan dengan harga saham. Apabila total arus kas dipecah menjadi tiga 

komponen yaitu operasi, investasi dan pendanaan, maka akan mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan harga saham. Laba akuntansi dalam penelitian 

terse but juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga saham. Jika diuji 

dengan menggunakan model return, baik laba bersih maupun komponen arus kas 

sama sekali tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap return saham. 

Naimah (2000) JUga melakukan penelitian yang merupakan 

pengembangan dari penelitian Triyono dan Yogiyanto (1999). Penelitian tersebut 

bertujuan untuk menguji pengaruh laba akuntansi, total arus kas dan komponen 

arus kas terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di BEJ. Penelitian 

tersebut menggunakan analisa regresi berganda dengan model level yang 

dikembangkan Triyono dan Yogiyanto (1999). Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa laba akuntansi, total arus kas dan komponen arus kas secara bersama-sama 

mempengaruhi harga saham. Namun secara parsial, laba akuntansi dan arus kas 

operasi tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Total arus kas, arus kas 

investasi dan arus kas pendanaan secara signifikan mempengaruhi harga saham. 

Daniati dan Suhairi (2006) melakukan penelitian yang mencoba menguji 

pengaruh komponen arus kas, Jaba kotor dan size perusahaan terhadap expected 

return saham pada industri tekstil dan otomotif yang terdafiar di BEJ. Dcngan 

menggunakan analisa regresi bcrganda dipcro1eh hasil bahwa laba kotor, arus kas 
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investasi dan size perusahaan mempengaruhi expected ~eturn perusahaan. Arus 

kas operasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap expected return 

saham. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh laba 

bersih dan komponen arus kas terhadap expected return saham dengan 

didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut. 

Secara ringkas, kerangka pemikiran penelitian ini berusaha menggambarkan pola 

hubungan antar variabel sebagai berikut: 

Gambar2.1 

Keraogka Pemikian Penelitian 

Dalam dunia usaha hampir semua investasi mengandung unsur 

ketidakpastian atau risiko. Situasi ketidakpastian ini mendorong investor yang 

rasional untuk sclalu mcmpcrtimbangkan risiko dan expected return sctiap 

sckuritas yang secara tcoritis bcrbanding lurus. Semakin bcsar expected return 
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bL Lalla t.sib abo menjadi pelbatiao para mv.tar,....,.. ._ r Pr6 tD* 

Jain ,_. bermaksud untuk menilai pmspek arus bs ..... .,.... ••• 

,..,........ mt:i1iJWkan laha benib 17. 

SFAC No. 1 meoyatakan bahwa Jaba alamtansi adalab a1at--J181 t.lit 

1III1Dk meupkur kinerja penllllbaan dan dapat ctigunaba ...... -·- n w 

alilan bs penabaan (Headriksen dan Van Bmda, 2001: 311). Denpn demilrjw, 

laba akuntaDsi dan iDformasi arus kas relevan untuk cJim•snkbn ke daJem model 

peupmbilan keputusan Yllll dibuat oleh investor. 

mempunyai hubunpn positif lebih kuat denpn a1mon1tt11 ,..,.,., ..._. 

YoaiY&nto dan TriyoDo (2000) membuktikan bahwa komponea .. ._ a• ?' i 

penpruh yang sipifibn tedladap harp saham. 

17 N ..... Z (2000). ·~~~~ ,...1.,..,1 Lllbtl~ -~ .._lrlliMIIIIJ 
s.,.,.._,. ,~..a~ PB u .... .HIII 12. 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



34 

Penelitian-penelitian diatas membUktik:an bahwa laba bersih dan 

komponen arus kas merupakan infonnasi yang relevan digunakan investor dalam 

pengambilan keputusan investasi karena mampu mencerminkan expected return 

dan beta (resiko) perusahaan18• 

Definisi operasional untuk masing-masing variabel independen dan 

variabel dependen adalah sebagai berikut: 

Komponen arus kas diestimasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 

No. 2 tentang Laporan Arus Kas. Aliran kas terbagi atas tiga aktivitas yaitu: 

1. Aktivitas operasi yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. 

2. Aktivitas investasi yang merupakan aktivitas yang menyangkut perolehan 

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

yang tidak termasuk dalam setara kas, dan aktivitas pendanaan yang 

merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta 

komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. 

3. Laba bersih dihitung dari seluruh pendapatan baik yang operasional maupun 

non operasional dikurangi dengan beban yang operasional maupun non 

operasional. Laba bersih yang d.igunakan adalah laba bersih sebelum 

extraordinary item dan discontinued operations. Alasan mengeluarkan kedua 

item tersebut untuk menghilangkan elemen yang mungkin menyebabkan 

18 Scott, W. 2006."Financial Accounting Theory". Fourth Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto 
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pertumbuhan laba meningkat dalam suatu periode yang tidak akan terjadi 

pada periode lainnya (Triyono dan Y ogiyanto, 2000). 

4. Expected return diperoleb dari estimasi dengan menggunakan market model 

yang dihasilkan dari regresi antara return saham dengan return pasar. Return 

saham disini merupakan selisih antara harga saham sekarang dikurangi harga 

saham periode lalu kemudian dibagi harga saham periode lalu. Harga saham 

yang diambil untuk menghitung return tersebut merupakan harga saham 

penutupan per bulan kemudian disetahunkan. Return pasar yang digunakan 

didasarkan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG ). Return pasar 

dihitung dengan persamaan yang sama dengan return sekuritas. 

3.1 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho1: Laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap expected return 

saham. 

Ha1: Laba bersih berpengaruh signifikan terhadap expected return saham. 

Ho2: Arus kas dari aktivitas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

expected return saham. 

Ha2: Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh signifikan terbadap 

expected return saham. 

IJo3: Arus kas dari ak:tivitas investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap expected return sahan1. 
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DAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional (correlational ~esearch) 

ysng dikarenakan bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan 

korelasional antara expected return dengan komponen arus kas dan laba bersih. 

Penelitian ini menggunakan populasi LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEl) pada 

31 Desember tahun 2004, 2005, dan 2006. Objek penelitiannya berupa laporan 

keuangan tahunan LQ 45 yang dipublikasikan. 

3.2 Data Yang Akan Dihimpun 

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini merupak:an data sekunder yang 

berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan (yang terdiri atas: laporan laba 

rugi dan laporan arus kas) dan data harga saham per bulan perusahaan. Data 

laporan keuangan dan harga saham diperoleh dari website indonesia stock 

exchange (www.idx.co.id) maupun dari website perusahaan-perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. 

37 Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari website dalam 

internet dan tenninal bloomberg. 

Jumal-jurnal pendukung dalam negeri yang digunakan dalam penelitian 

ini ada yang berasal dari Jumal Riset Akuntansi Indonesia, Simposiwn Nasional 

Akuntansi, jurnal akuntansi dan dari internet lewat website www.google.com. 

Untuk jurnal asing diperoleh dari perpustakaan Bank Indonesia dan perpustakaan 

universitas-universitas lainnya. 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya yakni laporan 

keuangan dan harga saham diolah dengan menggunakan perangkat lunak 

Microsoft excel. Expected return sebagai variabel independen dihitung dengan 

menggunakan rumus Model Pasar (Market Model) yang merupakan bentuk dari 

Model Indeks Tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Untuk mencari nilai 

expected return, maka ada 2 (dua) langkah yang harus dilakukan. 

Pertama, menghitung terlebih dahulu return saham tiap-tiap perusahaan 

dan return saham pasar. Dalam menghitung expected return tahun berikutnya, 

harus didasarkan pada harga saham tahun sebelumnya. Harga saham yang 

digunakan merupakan harga penutupan (closing price) tiap bulannya setelah 

disesuaikan dengan stock split yang dilakukan perusahaan. Selan1a periode 

pcngamatan. Return saham historis dihitung dengan menggunakan data harga 
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saham bulanan sehingga periode pengamatan minimum berkisar selama 24 bulan. 

Return saham perusahaan diperoleh dengan persamaan capital gain yaitu: 

Sarna halnya dengan menghitung return saham perusahaan, return pasar 

didasarkan atas return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diperoleh 

dengan persamaan: 

IHSGt -IHSGt-1 

Rm.t = lHSG 
t-1 

Kedua, melakukan regresi antara return saham dan return pasar dengan 

menggunakan persamaan model market, yaitu: 

Setelah diperoleh nilai a dan ~ untuk masing-masing perusahaan dengan 

cara regresi, maka nilai expected return perusahaan dapat diperoleh dengan 

memasukkan nilai a dan ~ ke dalam persamaan: 

E(RJ ==a+PE(Rm)t9 

Beta (~) yang digunakan dalam penelitian ini tidak disesuaikan 

dikarenakan menurut penelitian Pudjiastuti dan Husnan (1993) dan Tandelilin 

dan Lantara (2001) yang dikutip dalam Setiawan (2007) menunjukkan bahwa 

beta di Bursa Efek Jakarta stabil dan dapat diprediksikan. 

19 Expected return pasar (E(Ru,)) dapat dipcrolch dengan persamaan yang sama untuk mencari 
return pasar. 
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Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan laba bersih (LB) dan 

komponen arus kas. Komponen arus kas juga dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

arus kas dari aktivitas operasi ( CFO), arus kas dari aktivitas investasi ( CFF) dan 

arus kas dari aktivitas pendanaan ( CFF). Baik laba bersih maupun komponen 

arus kas dihitung berdasarkan pertumbuhannya (perubahannya dinilai 

berdasarkan persentase) dengan persamaan masing-masing sebagai berikut: 

LBt- LBt-1 
PerubahanLB = LB 

t-1 

Dimana: 

LB. = laba bersih peri ode t 

LBt-1 = laba bersih periode sebelumnya 

PerubahanCFO 

Dimana: 

CFOt = arus kas operasi periode t 

CFOt- CFOt-1 

CFOt-t 

CFOt-I = arus kas operasi periode sebelumnya 

PerubahanCFI -

Dimana: 

CFlt = arus kas investasi periode t 

CF It- CFit-l 

CFit-1 

CFlt-l = arus kas investasi pcriode sebelumnya 
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Dimana: 

PerubahanCFF = CFFt-CFFt-1 

CFFt_ 1 

CFFt = arus kas pendanaan periode t. 

CFF,.t = arus kas pendanaan periode sebelumnya. 

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

41 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat empat hipotesis yang akan diuji. 

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model regresi linear 

berganda. Analisis regresi merupakan studi yang membahas masalah hubungan 

fungsional antara variabel-variabel yang dinyatakan dengan persamaan 

matematik. Nilai-nilai koefisien dalam model ditaksir dengan metode kuadrat 

kecil (Least Square Method). Model regresi linear berganda digunakan untuk 

pengujian seluruh hipotesis dikarenakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen yakni laba bersih dan komponen arus kas terhadap 

variabel dependen yaitu expected return. 

Untuk menguji hipotesis, digunakan model yang digunakan dalam 

penelitian sebelumnya oleh Daniati dan Suhairi (2006). Hanya saja terdapat 

perbedaan pada salah satu variabel independennya dimana pada penelitian 

sebelumnya menggunakan laba kotor sedangkan penelitian ini menggunakan laba 

bersih. Persamaan yang digunakan adalah: 
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Dimana: 

ERia = Expected Return saham perusahaan i pada periode t 

a = Koefisien konstanta 

LBit = Perubahan laba bersih pada periode t 

CFOit = Perubahan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan pada 

periode t 

CFlit = Perubahan arus kas dari aktivitas investasi perusahaan pada 

periodet 

CFFit = Perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan perusahaan pada 

periode t 

PI-5 = Koefisien regresi variable independen 

42 

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik penting dilakukan 

agar model regresi dapat menjadi The Best Lineary Unbiased Estimator (BLUE). 

Uj i asumsi klasik terse but an tara lain: 

1. Uji Normalitas Residual (Residual Normality). 

Uji normalitas dilakukan karena untuk mengetahui apakah model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi nonnal. Uji ini penting 

dilakukan sebab uji eksistensi model (uji F) maupun uji validitas pengaruh 

variabel bebas (uji t) dan estimasi niai variabel dependen mensyaratkan hal 

ini. Apabila asumsi ini tidak terpcnuhi, baik uji F dan uji t dan cstimasi nilai 

variabel terikat mcnjadi tidak valid (Gujarati, 2003). Dikarcnakan analisis 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



43 

menggunakan metode parametik, maka persayaratan norrnalitas harus 

terpenuhi yakni data berasal dari distribusi nomal. Uji norrnalitas residual 

dilakukan d · · , engan UJI Jarque-Bera dengan rumusan hipotesa: 

Ho : distribusi f.1t normal. 

Ha : distribusi f.1t tidak normal. 

Kriteria pengujian yang diajukan adalah: 

Ho diterima apabila jika Probability Jarque-Bera > a 

Ha ditolak apabila jika Probability Jarque-Bera <a 

Batas toleransi (a) yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0.05. 

2. Uji heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali: 2006). Syarat dari model regresi adalah tidak 

mengandung heterokedastisitas. Konsekuensi yang tetjadi apabila dalam 

model regresi mengandung heteroskedastisitas adalah estimator yang 

digunakan tidak efisien baik dalam sampel kecil maupWl besar. Cara 

memperbaiki model apabila terdapat heteroskedastisitas adalah melakukan 

transformasi dalam bentuk membagi model regresi dengan salah satu variabel 

independen yang digunakan dalam model tersebut atau melakukan 

transformasi logaritma (Gujarati, 2003). Penelitian ini menggunakan JVhite 

Heteroskedasticity Test untuk menguji heteroskedastisitas. Pengujian ini 

dapat mcnggunakan hipotcsis scbagai bcrikut: 
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Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

H.: Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

Kriteria pengujian yang diajukan adalah: 

Ho diterima apabila jika Probability Chi-Square > a 

Ha ditolak apabila jika Probability Chi-Square < a 

Batas toleransi (a) yang digunakan adalah sebesar So/o atau 0.05. 

3. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya hubungan linear antar variabel independen dalam 

model regresi. Permasalahan multikolinearitas hanya terdapat pada regresi 

berganda dikarenakan menggunakan beberapa variabel bebas. Hal-hal yang 

dapat menimbulkan multikolinearitas antara lain: sifat-sifat yang terkandung 

dalam variabel independen dipengaruhi oleh faktor yang sama dan 

penggunaan nilai lag dari variable-variabel independen tertentu dalam model 

regres1. Konsukuensi apabila dalam model regres1 mengandung 

multikolinearitas adalah terjadi kesalahan standar yang besar yang 

mengakibatkan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah meningkat. 

Konsekuensi lainnya yang terjadi adalah nilai R2 yang diperoleh tinggi namun 

sedikit bahkan tidak satu pun koefisien yang signifikan (Gujarati, 2003). 

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi 

didasarkan pada nilai Variation Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF di 

sekitar t dan kurang dari 1 0 dan korclasi an tar variabel bebas adalah lemah 

( di bawah 0, 9) maka dalam model regresi tidak tcrdapat masalah 
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multikolinearitas. Cara memperbaiki model apabila terdapat multikolinearitas 

adalah dengan menghubungkan data cross-sectional dan data urutan-waktu, 

mengeluarkan suatu variabel yang bias spesifikasi dan melakukan 

transfonnasi variabel. 

4. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi adalah salah satu jenis korelasi lag (lag correlation) antara 

nilai-nilai yang berurutan dari variabel-variabel yang sama. Dengan demikian 

otokorelasi diperlakukan sama sebagai korelasi pada umumnya. Uji 

otokorelasi digunak:an untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang 

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Dalam penelitian ini, uj i otokorelasi tidak dilakukan karena 

pengujian dilakukan secara cross-section yang dilakukan setiap periode 

sehingga tidak ada pengaruh periode sebelunmya terhadap periode 

pengamatan. 

Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai p (p value) dari masing-masing 

koefisien parameter atau dengan membandingkan antara t tabel dengan t 

hitung, dan F tabel dengan F hitung. 

1. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

independen secara bersama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan F .hitung dengan F yang terdapat dalam tabe1. 

Tingkat keyakinan a tau signifikansi (a) yang digunukan masing-masing 

sebesar 1 %, 5%, dan 1 0%. Kritcria yang digunakan adalah: 
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Hoctitolaltjib p bituna < F tabel atau jib probabUity t sa 

Ho diterima jib F hituna > F tabel atau jika probtlblllly t > a 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebapi beriltut: 

Ho:P=O 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel indepeDden (laba 

bersih dan komponen arus kas) secara bersama-sama terbadap variabel 

dependen (expected rehun}. 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (laba 

bersih dan komponen arus kas) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (expected return). 

2. Uji t (uji parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan tJUtung dengan t yang terdapat dalam tabel. Tingkat 

keyakinan atau signifikansi (a) yang digunakan masing-masing sebesar 1%, 

5%, dan 1 0%. Kriteria yang digunakan adalah: 

Ho ditolak jika t hitung < t tabel atau jika probability t < a 

Ho diterima jika t hi tung > t tabel atau jika probability t > a 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
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Ho: P = 0 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (laba 

bersih dan komponen arus kas) secara parsial terhadap variabel dependen 

(expected return). 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (laba 

bersih dan komponen arus kas) secara parsial terhadap variabel dependen 

(expected return). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara cross-sectional yearly yaitu 

tahun 2005, 2006, dan 2007 untuk membandingkan koefisien respon dan R2 

setiap tahunnya dalam menilai relevansi nilai informasi laba bersih dan 

komponen arus kas dengan expected return (Linda dan Fazli Syam, 2005). 

Menurut Young ( dalam Saputra, 2002) yang dikutip dari penelitian Linda dan 

Fazli Syam (2005) koefisien korelasi 0,70 sampai mendekati 1,00 (plus atau 

minus) menunjukkan derajat hubungan yang tinggi. Koefisien korelasi lebih 

besar dari 0,40 sampai mendekati 0,70 (plus atau minus) menunjukkan derajat 

hubungan yang sedang. Jika koefisien korelasinya di atas 0,20 dan 0,40 (plus atau 

minus) menunjukkan derajat hubungan yang rendah. Pengujian terhadap hipotesis 

akan menggunakan perangkat lunak Eviews5 dan SPSS 12. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran U mum Objek Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek berupa saham-saham perusahaan yang 

tennasuk LQ 45. Penelitian ini akan menggunakan analisa regresi yang dilakukan 

secara cross-section yearly. Objek penelitian yang diteliti adalah beberapa 

perusahaan berbeda setiap tahunnya dikarenakan oleh perubahan perubahan 

anggota yang tercakup dalam LQ 45. Saham-saham perusahaan yang tercatat 

dalam bursa yang masuk dalam indeks LQ 45 didasarkan pada tolak ukur 

likuiditas dan kapitalisasi pas~0• LQ 45 menggambarkan sekelompok saham 

pilihan yang memenubi kriteria sebagai berikut: 

1. Masuk dalam ranking 60 ( enam puluh) besar dengan kapitalisasi pasar 

terbesar 12 ( dua belas) bulan terakhir, 

2. Masuk dalam ranking 60 ( enam puluh) besar dengan nilai transaksi 

terbesar dalam pasar reguler selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dan 

3. Telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia kurang lebih selama 3 

bulan2 1
• 

Daftar perusahaan yang menjadi objek penelitian ini dapat dilihat pada 

bagian lampiran. 

20 "d "d WWW.I X.go.t 

21 www. wikipedia.com 
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lDI. 

Secara keseluruhan, ada 59 perusahaan yang menjadi objek dari penelitian 

Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari industri yang berbeda-beda 

antara lain: industri perkebunan, industri properti, real estate dan konstruksi 

bangunan, industri jasa keuangan dan perbankan, industri pertambangan, industri 

rokok, industri semen, jasa transportasi, telekomunikasi, industri makanan dan 

minuman, industri fannasi, industri perdagangan, jasa dan investasi, dan industri 

barang konsumsi. Objek penelitian untuk tiap-tiap periode yang akan diuji, 

didasarkan pada saham-saham LQ 45 tahun sebelumnya. Sebagai contoh, untuk 

menguji pengaruh komponen arus kas dan laba bersih terhadap expected return 

periode tahun 2005 menggunakan saham-saham LQ 45 per 31 Desember 2004. 

4.2 Analisis Dan Pembahasan Basil Penelitian 

Hasil perhitungan untuk seluruh data baik expected return, laba bersih dan 

komponen arus kas untuk periode 2005 sampai 2007 dapat dilihat pada lampiran 

penelitian ini. Sebelum melakukan analisa regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi ldasik terhadap model yang akan dipakai. Hasil uji asumsi klasik antara 

lain sebagai berikut: 

4.2. 1 Uji Asumsi Klasik 

4.2. 1.1 Uji Nonnalitas 

Uji normalitas pada suatu data diperlukan dalam penggunaan analisis 

UJ·1· normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi parametik. 

. "b · al atau tidak. Distribusi normal merupakan suatu kurva berd1stn ust norm 
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berbentuk lonceng (be/1-sha d rpe curve) yang kedua sisinya me Iebar sarnpai tidak 

terhingga22• Pengu.iian ini menom ....... a, . • I 
:.~ &6'-~.IIQAan UJI .~arque Bera dengan rumusan 

hipotesa: 

Ho: distribusi ~ nonnal. 

Ha : distribusi ~ tidak nonnal. 

Berikut ini basil pengujian uji nonnalitas untuk periode 2005, 2006 dan 

2007. 

TABEL 4.1 

HASIL UJl NORMALITAS 

Tabuo Prob. Jarq11e Bera Ket 

2005 0,051 > 0,05 Ho diterima 

2006 0.983 > 0,05 H0 diterima 

2007 0,679 > 0,05 H0 diterima 

Sumber: Eviews 5 yang diolah. 

K.riteria penilaian adalah Ho diterima apabila probability Jarque Bera > a 

(0,05). Berdasarkan hasil diatas selarna tiga tahun pengarnata.n diperoleh nilai 

probability Jarque Bera > a (0,05) sehingga Ho diterima. Jadi, terhadap model 

yang digunakan dapat disimpulkan bahwa data yang diarnbil berasal dari populasi 

yang berdistribusi nonnal. 

22 Sumodiningrat, G (1995). Ekonometrika Pengantar, cetakan kelima, Yogyakartn. BPFE 

Yogyakarta 
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4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan suatu situasi dimana seluruh faktor 

pengganggu tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Uji 

heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heterokedastisitas yaitu ketidaksamaan varian dari residwll untuk 

semua pengamatan dalam model regresi. Syarat dari model regresi adalah tidak 

mengandung heterokedastisitas. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan White Heteroskedasticity Test dengan rumusan hipotesa: 

Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

Ha: Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

Hasil uji heteroskedastisitas untuk setiap periode adalah sebagai berikut: 

TABEL4.2 

HASIL WHITE HETEROSKEDASTICITY TEST 

Tabun Prob. Chi Square 

2005 0,149 
2006 0.777 
2007 0,932 

Sumber: Eviews 5 yang diolah. 

Ket 

> 0,05 H0 diterima 
> 0,05 Ho diterima 
> 0,05 H0 diterima 

Kriteria penilaian adalah Ho diterima apabila probability Chi Square> a 

B d k basil diatas selama tiga periode pengamatan diperolch nilai (0,05). er asar an 

. . h · s J bih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima. Jadi. dapat probabiilly C 1 quare e 

. . ah t'dak tel)· adi permasalahan heteroskedastisitas dalam model. dtstmpulkan b wa 1 
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4.2.1.3 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear di antara 

variabel-variabel independen dalam model regresi. Syarat yang harus dipenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Untuk melihat ada 

atau tidak.nya multikolinearitas pada model regresi didasarkan pada nilai 

Variation Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujian multikolinearitas pada model 

regresi didasarkan pada nilai Variation Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF 

di sekitar 1 dan kurang dari 10 dan korelasi antar variabel be bas adalah lemah ( di 

bawah 0,9) maka dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

Berikut ini merupakan basil pengujian multikolinearitas untuk setiap periode. 

TABEL4.3 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Collinearity 
Statistic 

Tabun Model Tolerance VIF 

2005 Laba Bersih 0,999 1,001 

CFO 0,997 1,003 

CFI 0.972 1.029 

CFF 0.975 1.025 

2006 Laba Bersih 0,882 1,134 

CFO 0,860 1,162 

CFI 0,996 1,004 

CFF 0,968 1,033 

2007 Laba Bersih 0,870 1,149 

CFO 0,884 1,132 

CFI 0,979 1.022 

CFF 0,995 l,OOS 

Sumber: SPSS 12 yang diolah. 
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Dari basil diatas diperol h .1 . . 
' e m 81 vanance inflation factor (VIF) untuk 

keempat variabel inde d 1 . 
pen en se ama tJga periode masih disekitar 1 sampai I 0. 

Jadi~ dapat disimpulkan tidak terjadi pennasalahan multikolinearitas dalam model 

regresi. 

4.2.2 Interpretasi Model Regresi 

Berikut ini merupakan hasil regresi dan analisa terhadap basil regresi 

yang diperoleh. Dikarenakan pengujian hipotesanya dilakukan secara cross-

section yearly maka analisa dan kesimpulan yang diambil disesuaikan dengan 

periode pengamatan. 

4.2.2.1 Model Regresi Tahun 2005 

Pada pengujian hipotesis tahun 2005, variabel independen arus kas 

pendanaan (CFF) tidak diikutsertakan lagi ke dalam model regresi. Hal tersebut 

dikarenakan apabila kedua variabel tersebut dimasukkan ke dalam model regresi 

maka akan menganggu model yang diteliti dan memberikan basil yang tidak 

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen 
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TABEL4.4 

HASIL PENGUJIAN REGRESI TAHUN 1005 

Varia bel Coeftdeat t-laltuag Prob. 

c 0.418 4.88 0.0000 

LB 0.050 2.085 0.0437• 
CFO 0.006 1.243 0.2208 
CFI 0.032 1.157 0.2540 

Adj. R-Squared 0,078 

F-hitung 2.29 

Probability 0.097 .. 

Sumber: Eviews 5 yang diolah. 
Ket: *Signifikan pada tingkat keyakinan 95% 

.. Signifikan pada tingkat keyakinan 90% 
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Dari tabel basil penguj ian regresi di atas, dapat dibuat persamaan regresi 

ERos = 0,418 + 0,05 LB + 0,006 CFO + 0,032 CFI 

Persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa baik laba bersih, arus kas 

operasi dan arus kas investasi memiliki hubungan yang searah dengan expected 

return. Apabila laba bersih meningkat (menurun) sebesar Rp 1 maka expected 

return akan meningkat (menurun) sebesar Rp 0,05. Apabila arus kas operasi 

meningkat (menurun) sebesar Rp 1 maka expected return akan meningkat 

(menurun) sebesar Rp 0,006. Apabila arus kas investasi meningkat sebesar Rp 1 

maka expected return akan meningkat (menurun) sebesar Rp 0.032. Hubungan 

yang positif ini diperkirakan disebabkan oleh kenaikan laba dan komponen arus 

kas perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan 

mampu mengelola aliran kasnya dengan baik sehingga mampu mempcroleh 

keuntungan yang Iebih bcsar. llal terscbut mcngakibatkan investor mcningkatkan 
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tingkat ekspektasi atas return saham perusahaan tersebut karena bagi investor 

perusahaan tersebut sangat profitable. 

Pengujian bubungan secara keseluruhan atau bersama-sama dilakuk:.an 

dengan uji F yakni melibat F-hitung dan probability value. Berikut ini adalab 

basil uji F yang diperoleb. Dari basil diatas, diperoleb F-hitung sebesar 2,29lebih 

besar dari F-tabel sebesar 2,44 dan probability (F-Statistic)-nya sebesar 0,092 

lebih kecil dari 0,1 ( 1 0%) sehingga Ho ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

arus kas operasi, arus kas investasi dan laba bersih secara bersama-sama .memilik.i 

pengaruh terhadap expected return. 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai adjusted R-squared sebesar 0,078 atau 

7,8% sehingga tingkat expected return hanya dapat dijelaskan oleh variabel-

varibel independen sebesar 7,8%. Sedangkan 91,9% dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain diluar model. Adjusted R-squared tahun 2005 yang diperoleh sangat kecil 

dikarenakan laba akuntansi dan komponen arus kas (yang termasuk informasi 

akuntansi) hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan informasi yang 

diperoleh investor untuk melakukan keputusan investasi. Hasil tersebut 

menunjukkan tidak hanya informasi akuntansi yang dipakai investor untuk 

menentukan expected return yang diharapkannya dari suatu investasi tetapi masih 

ada informasi lain di luar infonnasi akuntansi yang juga digunakan investor. 

Pengujian hubungan secara parsial dilakukan dengan uji t yaitu melihat t

hitung dan probability value. Uji parsial dimaksudkan untuk menguji parameter 

A B 'kut ini adalah basil uji t yang dipcroleh. Berdasarkan tabel 4.4. dapat ,.,. en 

diperoleh kesimpulan bahwa: 
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I. Uji pengaruh Laba Bersih terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0,043, berarti Ho ditolak karena 

probability value-nya lebih besar dari a = 0,05. Dengan kata lain, parameter 

Jl1 dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

95%. Berarti secara parsial laba bersih secara signifikan berpengaruh 

terhadap expected return. 

2. Uji pengaruh arus kas operasi terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0,22, berarti Ho diterima karena 

probability value-nya lebih besar dari a= 0,1 0. Dengan kata lain, parameter Jl2 

tidak dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

90%. Jadi, secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap expected return. 

3. Uji pengaruh arus kas investasi terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0,227, berarti Ho diterima karena 

probability value-nya lebih besar dari a= 0,1 0. Dengan kata lain, parwneter f33 

tidak dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

90%. Jadi, secara parsial arus kas investasi tidak berpengaruh secara 

signiftkan terhadap expected return. 
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4.2.2.2 Model Regresi Tahun 2006 

Pada .. · 
pengujaan hapotesis tahun 2006, seluruh variabel komponen arus kas 

dipakai dalam model reg · 8 'k . . resa . . en ut 1m merupakan hasil pengujian regresi untuk 

tahun 2006. 

TABEL4.5 

HASIL PENGUJIAN REGRESI T AHUN 2006 

Varia bel Coeficieot t-bituog Pro b. 
c 0.560 11.236 0.000 

LB 0.098 4.936 0.000* 
CFO -0.012 -0.424 0.674 
CFI 0.003 0.523 0.604 

CFF 0.00008 0.128 0.899 
Adj. R-Squared 0.363 

F-bituog 7.287 

Probability 0.0002* 

Sumber: Eviews 5 yang diolah 
Ket:*SignifLkan pada tingkat keyakioan 99'1/o 

Dari tabel hasil pengujian regresi di atas, dapat dibuat persamaan regresi 

yaitu: 

ERo6==0,560 + 0,098 LB - 0,012 CFO +0,003 CF/ +0.00008 CFF 

Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan 

konstan laba bersih, arus kas investasi dan arus kas pendanaan memiliki 

hubungan yang searah dengan expected return. Bila laba bersih meningkat 

(menurun) sebesar Rp I maka expected return akan meningkat (mcnurun) sebesar 

Rp 0,098. Bila arus kas investasi meningkat (menurun) sebesar Rp 1 maka 

expected return akan meningkat (mcnurun) scbesar Rp 0,003. Jika arus kas 

pcndanaan mcningkat schesar Rp I maka expected return akan mcningkat 
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(menurun) sebesar Rp 0 00008 H b . ·r . . di~-~, ..... ' . u ungan yang pos1t1 aru Y'-•a:u--• 

disebabkan oleh kenaikan laba, arus kas investasi dan arus kas pendaoaan 

perusahaan mencenninkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan 

mampu mengelola aliran kasnya dengan baik sehingga mampu memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut mengakibatkan investor meningkatkan 

tingkat ekspektasi atas return saham perusahaan tersebut karena bagi investor 

perusahaan terse but san gat profitable. Arus kas dari operasi memiliki hubungan 

yang berlawanan dengan expected return. Bila arus kas dari operasi menurun 

(meningkat) sebesar Rp 1 maka expected return akan meningkat (menurun) 

sebesar Rp 0,098. 

Untuk pengujian hubungan secara keseluruhan atau bersama-sama, maka 

dila.k:ukan uji F dengan melihat F-hitung dan probability value. Berikut ini adalah 

basil uji F yang diperoleh. Dari basil di atas, diperoleh F-hitung sebesar 7,287 

lebih besar dari F-tabel sebesar 4,51 dan probability (F-Statistic)-nya sebesar 

0,0002 lebih kecil dari 0,01 (1 %) sehingga Ho ditolak. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba bersih 

secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap expected return. 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai adjusted R2 (R-square) sebesar 0~363 

atau 36,3% sehingga tingkat expected return hanya dapat dijclaskan oleh 

variabel-varibel independen sebesar 36,3%. Scdangkan 63,7% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di Iuar model. Adjusted R-squared tahun 2006 yang dipcroleh 

cukup rendah. Dalam hal ini, tidak hanya 1aporan keuangan saja yang digunakan 

investor untuk menentukan expected return yang diinginkannya. Masih ada 
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infonnasi lain yang tidak di" 1 ~e askan dalam penelitian ini yang juga menjadi 

pertimbangan investor untuk menentukan keputusan investasinya. 

Untuk pengujian hubungan secara parsial, maka dilakukan uji t dengan 

melihat t-hitung dan probability value. Uji parsial dimaksudkan untuk menguji 

parameter p. Berikut ini adalah hasil uji t yang diperoleh. Berdasarkan tabel 4.4, 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

I. Uji pengaruh Laba Bersih terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0.000, berarti Ho ditolak karena 

probability value-nya lebih besar dari a= 0,01. Dengan kata lain, parameter 

P1 dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

99%. Berarti secara parsial laba bersih secara signifikan berpengaruh 

terhadap expected return. 

2. Uji pengaruh arus kas operasi terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0,673, berarti Ho diterima karena 

probability value-nya lebih besar dari a= 0,10. Dengan kata lain, parameter P2 

tidak dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

90%. Jadi, secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap expected return. 

3. Uji pengaruh arus kas investasi terhadap expected return. 

Hasil probability va/ue-nya sebesar 0,604, berarti Ho diterima karena 

probability value-nya lebih besar dari a = 0, I 0. Dengan kata Jain, parameter PJ 

tidak dapat dipakai sebagai pcnduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



9CM. Jldi, 
----~ .... ..,. ba iavelta tidlk ............. 

sipifik• terbadap CIMCIM Nhlrn. 

4. Uji penprub arus kas pendanau terbadap expected retum. 

Hasil probability value-nya sebesar 0,899, berarti Ho diterima bnma 

probability value-nya lebih besar dari a• O, 10. Dengan kata lain, parameter IJ, 

tidak dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan peda tinpat keyalduan 

90o/o.. Jadi, secara parsial arus kas investasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap expected retum. 

4.2.2.3 Model Regresi Tahun 2007 

Pada pengujian hipotesis tahun 2007, variabel independen arus kas 

pendaDaan (CFF) tidak diilrutsertakan ke dalam model regresi. Hal tersebut 

dikarenakan apabila CFF dimasukkan ke dalam model regresi maka variabel 

tersebut akan menganggu model yang diteliti. Selain itu, hasilnya pun tidak 

signifikan terbadap variabel dependen. Berikut ini mcrupakan basil pcngujian 

regresi untuk tahtm 2007. 
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yaitu: 

TABEL4.6 

HASIL PENGUJIAN REGRESI TAHUN 2007 

Varia bel 

c 
LB 

CFO 

CFI 

Coeftcleat t-bitua1 Prob. 

0.499 13.199 0 

0.013 

0.003 

0.002 

2.548 0.0147* 

0.173 0.8636 

0.217 0.829 

Adj. R-Squared 0,077 

F-hitung 2.233 

Probability 0.0988** 

Sumber: Eviews 5 yang diolah 
Ket: *Signifikan pada tingkat keyakinan 95o/c 

•• • • 0 
Stgntfikan pada tingkat keyakinan 900/o 

61 

Dari tabel basil pengujian regresi di atas, dapat dibuat persamaan regresi 

ERo7==0,499 + 0,013 LB +0,003 CF0+0,002 CFI 

Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan 

konstan laba bersih, arus kas operasi dan arus kas investasi memiliki hubungan 

yang searah dengan expected return. Bila laba bersih meningkat (menurun) 

sebesar Rp 1 maka expected return akan meningkat (menurun) sebesar Rp 0,013. 

Bila arus kas operasi meningkat (menurun) sebesar Rp 1 maka expected return 

akan meningkat (menurun) sebesar Rp 0,003. Dan, jika arus kas investasi 

meningkat sebesar Rp 1 maka expected return akan meningkat (menurun) sebesar 

Rp 0,002. Hubungan yang positif ini dipcrkirakan disebabkan oleh kenaikan laba 

dan komponen arus kas perusahaan menccrminkan bahwa pcmsahaan mcmiliki 

kinerja yang baik dan mampu mengclola aliran kasnya dengan haik sehingga 

mampu memperoleh keuntungan yang lcbih ocsar. Hal tcrscbut mengakibatkan 
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investor meningkatkan tingk t ks . 
a e pektas1 atas return saham perusahaan tersebut 

karena bagi investor perusahaan t b 
erse ut sangat profitable. 

Untuk .. 
penguJian bubungan secara keseluruhan atau bersama-sama, maka 

dilakukan uji F dengan melihat F-bitung dan probability value. Berikut ini adalah 

basil uji F yang diperoleb. Dari basil di atas, diperoleh F-hitung sebesar 2,233 

dimana lebih besar dari F-tabel sebesar 2,44 dan probability (F-Stalistic)-nya 

sebesar 0.0988 dimana lebih kecil dari 0,1 ( 10%) sehingga Ho ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa arus kas operasi, arus kas investasi, dan Iaba bersih secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap expected return. 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai adjusted R2 (R-square) sebesar 0,077 

atau 7. 7% sehingga tingkat expected return hanya dapat dijelaskan oleh variabel-

varibel independen sebesar 7,7% sedangkan 92,3% dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain di luar model. Adjusted R-squared tahun 2007 yang diperoleh sangat kecil 

dikarenakan laba akuntansi dan komponen arus kas (yang termasuk laporan 

keuangan) hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan informasi yang 

diperoleh investor untuk melakukan keputusan investasi. Jadi, laporan keuangan 

bukanlah satu-satunya infonnasi yang dipakai investor untuk menentukan 

exp ected return yang diharapkannya dari suatu investasi tetapi masih ada 

informasi Jain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang memiliki 

kontribusi terbesar sebagai pertimbangan investor untuk menentukan keputusan 

investasinya. 
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Untuk penm•ii h b 
o-.. an u ungan secara parsial maka dilakuk.an uji t dengan 

melihat t-hitung dan pr b b.1. 0 a 'lly value. Uji parsiaJ dimaksudkan untuk menguji 

parameter p. Berikut ini adalah h -1 .. 
ast UJl t yang diperoleh. Berdasarkan tabel 4.6, 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Uji pengaruh Laba Bersih terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0.0147, berarti Ho ditolak karena 

probability value-nya lebih besar dari a = 0,05. Dengan kata lain, parameter 

Pt dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

95o/o. Berarti secara parsial laba bersih secara signifikan berpengaruh 

terhadap expected return. 

2. Uji pengaruh arus kas operasi terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0,863, berarti Ho diterima karena 

probability value-nya lebih besar dari a= 0,1 0. Dengan kata lain, parameter ~2 

tidak dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyak.inan 

90%. Jadi, secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap expected return. 

3. Uji pengaruh arus kas investasi terhadap expected return. 

Hasil probability value-nya sebesar 0,829, berarti Ho diterima karena 

probability value-nya Iebih besar dari a= 0,1 0. Dengan kata lain, parameter ~3 

tida.k dapat dipakai sebagai penduga yang signifikan pada tingkat keyakinan 

90%. Jadi, secara parsial arus kas investasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap expected return. 
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walaupun );leD&l.liien clilakubn pada periode )'8llg bcrbeda - -

bseluruban basil Yllll cliperoleh 1111111a. Hasil ell alas meounjulclcan blhwa 

informasi akuntansi yang berupa laba bersih dan koDlpODeD arus kas (terdiri dari: 

arus leas operasi, investasi dan pendanaan) secara bersama-sama mempenpruhi 

expected return. Namun, kedua variabel tersebut hanya memberikan kontribusi 

yang kecil dalam mempengaruhi expected return jika dibandingkan dengan 

infonnasi lain yang diperoleh investor. 

Jika dilihat secara parsial, hanya hipotesis pertama saja yang dapat 

diterima dalam penelitian ini sedangkan ketiga hipotesis lainnya ditolak. Dari 

basil tersebut, yang paling signifikan mempengaruhi expected return adalah 

informasi laba bersih sedangkan komponen arus kas sama sekali tidak 

berpengaruh terhadap expected return. Dapat disimpulkan bahwa informasi 

akuntansi yang paling relevan bagi investor dalam menentukan expexted return-

nya adalah laba bersih. 

4.3 Argumentasi Penelitian 

Hasil pengujian terhadap hipotesis di atas menunjukkan bahwa bahwa 

laba bersih memiliki pengaruh terhadap expected return saham perusahaan LQ 

45. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogiyanto dan 

Triyono (1999) dimana dengan model level, laba akuntansi mampu 

. ah Namun basil ini tidak konsisten dengan penelitian mempengaruhi harga s am. 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



65 

yang dilakukan Naimah (2000 
) yang menyimpulkan bahwa laba akuntansi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhad h ap arga saham. 

Untuk variabel k 
omponen arus kas sama sekali tidak mempengaruhi 

expected return saham H .1 · .. . ast tnt tldak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Li vnat dan Zarowin ( 1990) . 
yang menunJukkan bahwa komponen arus kas 

mempunyai hubungan yang k t d ua engan abnormal return. Hasil ini juga tidak 

sesuai dengan penelitian Diana dan Suh'.ll; . (2006) . 
~n yang menyunpulkan bahwa 

arus kas investasi berhubungan dengan expected return. Namun, dalam hal 

hubungan arus kas operasi dengan expected return, hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian tersebut. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Yogiyanto dan Triyono (2000) dimana 

mereka menunjukkan bahwa dalam model return, komponen arus kas tidak 

berhubungan dengan return saham. Menurut mereka, hal ini disebabkan karena 

penggunaan data akuntansi yang bersifat historical cost dan konservatif, kurang 

sesuai dengan model yang digunakan, yakni model linear. Penelitian yang 

dilakukan Ali (1994) membuktikan bahwa arus kas relatif memiliki pengaruh 

terhadap return saham dibandingkan variabel laba dan modal kerja dari operasi. 

Arus kas investasi dan pendanaan tidak berpengaruh terhadap expected 

return saham LQ 45 dikarenakan arus kas investasi dan pendanaan tidak menjadi 

tolak ukur bagi investor untuk mengambil suatu keputusan investasi. Hal tersebut 

dikarenakan kedua komponen tersebut tidak stabil dari waktu ke waktu 
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dibandingkan arus kas 0 .23 
perasa . Investor lebih cenderung melihat seberapa baik 

perusahaan tersebut dalam men· alank . 
~ an kegtatan operasionalnya yang tercennin 

dalam informasi Iaba bersih Arus . . . 
· kas operas1 juga bdak berpengaruh terhadap 

expected return diperkirakan d' b bk 
tse a an oleh besamya preferensi investor 

terhadap informasi laba be 'h . . 
rs• yang daperkuakan memiliki kaitan erat dengan 

pembagian deviden. Komponen arus kas juga tidak mempengaruhi expected 

return diperkirakan disebabkan adanya ah · k perus aan Jasa euangan yang 

kinerjanya tidak terukur secara memadai hila menggunakan pendekatan arus kas. 

Hasil penelitian di atas juga menyimpulkan bahwa informasi yang paling 

relevan dalam membantu investor untuk menentukan expected return-nya adalah 

laba bersih, maka dikarenakan laba terbagi atas dua komponen. Watson dan 

Wells (2005) yang dikutip dalam Yolanda dan Febrianto (2006) menyatakan 

bahwa untuk perusahaan yang berlaba, ukuran berbasis laba lebih baik dalam 

mengungkapkan kinerja perusahaan dibandingkan dengan dengan arus kas. Laba 

memiliki kemampuan lebih baik dalam memprediksi arus kas operasi mendatang 

perusahaan dibandingkan dengan dengan arus kas jika laba dipecah ke dalam 

beberapa komponen akrual. Bahkan, kemampuan laba dalam memprediksi arus 

kas meningkat sepanjang waktu (Kim dan Kross, 2002 dalam Yolanda dan 

Febrianto, 2006). Laba bersih diukur berdasarkan historical cost namun mampu 

· d' 1 t uk yang relevan dalam mengukur arus kas di masa yang akan menJa 1 a a ur 

1 b t kemungkinan dikarenakan komponen recurring dan 
datang. Ha terse u 

. 1986 p sitive Accounting Theory. Prentice-Hall Inc., Englewood 
23 Watts, R., dan Zunmennan J · · 0 

Cliffs, New Jersey. Hal66 
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nonrecurring item yang m . 
empengaruhinya sehingga memerlukan penelitian lebih 

lanjut terhadap komponen ini. 

Penelitian ini membuktikan bah k . . 
wa omponen akrual yang menJadl dasar 

tolak ukur paling relevan bagi investor adalah laba bersih. Menurut Wild (2007), 

pendekatan akrual lebih baik dari pendekatan arus kas dalam menyediak:an 

infonnasi yang relevan mengenai kondisi dan kinerja keuangan, dan untuk. 

memprediksi arus kas di masa yang akan datang dijelaskan sebagai berikut: 

a) K.inerja Keuangan. 

Pendekatan akrual lebih baik dari pendekatan arus kas dalam 

mengevaluasi kinerja keuangan karena adanya konsep pengakuan pendapatan 

dan beban matching. Pengakuan pendapatan memastik.an bahwa hanya 

seluruh pendapatan yang dihasilkan dalam periode tersebut yang diakui dan 

konsep matching beban memastikan bahwa hanya beban yang berhubungan 

dengan pendapatan tersebut yang boleh diakui. 

b) Kondisi keuangan. 

Pendekatan akuntansi akrua1 menghasilkan neraca yang lebih akurat 

merefleksikan sumber-sumber daya yang tersedia bagi perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. 

c) Memprediksi arus kas di masa yang akan datang. 

Pendekatan akrual lebih baik dari pendekatan arus kas dalam 

arus kas di masa yang akan datang dikarenakan dua alasan, 
memprediksi 

yakni: 
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1. Prinsip pengakuan pendapatan merefleksikan arus kas di masa 

mendatang. Sebagai contoh penjualan secara kredit yang dilakukan 

sekarang dapat memp d"k · re t st arus kas yang akan diterima perusahaan di 

masa yang akan datang. 

2. 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. 

Hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa kontribusi informasi 

akuntansi terhadap pengambilan keputusan investor sangat kecil. Hal tersebut 

ditunjukkan melalui nilai Adjusted R-squared yang sangat kecil yang 

mengindikasikan bahwa tanpa laporan keuangan-pun investor dapat melakukan 

keputusan investasi. Hal tersebut bisa terjadi karena investor awam dan kurang 

memahami mak:na dari informasi akuntansi yang diberikan sehingga mereka 

cenderung lebih memilih informasi yang mempermudah mereka melakukan 

keputusan investasi. Alasan lain adalah investor itu sendiri cenderung 

berinvestasi dengan cara spekulatif dan hanya mementingkan keuntungan dalam 

jangka pendek saja. 

Jika hal tersebut tetap dibiarkan saja maka lama kelamaan akuntansi 

tersebut tidak akan Iagi berguna bagi investor, sehingga fungsi laporan keuangan 

sebagai informasi bagi pengambilan keputusan menjadi hilang. Akibatnya, 

investor berpotensi melakukan kesalahan dalam suatu keputusan investasi karena 

·t·h ah yang harga sahamnya tidak mencermink.an nilai scbenarny~ memt 1 .;:perus aan 
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5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

I. Pada setiap peri ode penelitian, yakni tahun 2005, 2006, dan 2007, variabel 

laba bersih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap expected return dan 

sebaliknya variabel arus kas operasi, investasi, dan pendanaan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap expected return. Hal ini disebabkan karena 

alasan berikut: 

a) Laba bersih merupakan salah satu ukuran wealth value yang diperlukan 

investor untuk pengambilan keputusan investasi jangka panjangnya. 

b) Cash flow mencerminkan kemampuan likuiditas sehingga unsur ini lebih 

diperlukan kreditur daripada investor. 

2. Secara umwn, pasar saham di Indonesia masih mengandalkan analisis 

teknikal dibandingkan fundamental. Hal ini diindikasikan oleh lemahnya 

penggunaan infonnasi akuntansi oleh investor sebagaimana diperoleh dari 

penelitian ini 
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.... ..., ........ - ••1•1 'ltl II ....... , ....... . 

a) A.- .......,.k• ...,.,.. model peneliha .....,, .. srt+• "• 

tMmDI seperti perprakan saham cti tinpat ~diD i-· nria-.1. 

b) Memperpanjang periode pengamatan dikareDakan adlaya kefedwtp ?D 

waktu dalam. penelitian sebingga periode pengamatan YIDI c1ipnoba 

banya 3 (tiga) tahun saja 

c) Menggunakan sampel penelitian yang berasal dari satu industri saja. 

Untuk menghindari bias informasi karena keragamao pola inforJDMi 

akuntansi. 

d) Menggunakan bentuk analisa lain seperti analisa non linear dikareaobD 

pendekatan linear kurang begitu tepat dalam menggambarkan hubunpn 

antara laba dan arus kas terbadap return sabam. 

e) Memecah laba bersih menjadi komponen recurring dan noiH'ecurriltg 

item dalam hal melihat bubungannya dengan expected retum. 

f) Menambahkan faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi upected 

return sabam. 
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Lampiran I: Daftar Sa bam Perusabaan yang Termasuk LQ45 

Per 31 Desember 2004 

Nama Emiten (PT) 
1 AALI Astra Argo Lestari Tbk 24 ISAT lndosatTbk 
2 Aneka Tam bang (Persero) Jakarta lnt'll-lotel & Dev. 1bk 

Tbk 
3 ASII Astra lntemasional Tbk KUA Kawasan lndustri Jababeka Tbk 
4 Astra Otoparts Tbk Kalbe Fanna lbk 
5 BBCA Bank Central Asia Tbk Limas Stokhomindo Thk 

6 ~DMN Bank Danamon Indonesia Bank Lippo Tbk 
Tbk 

7 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 
8 BNBR Bakrie & Brothers Tbk l 31 NISP 
9 BNGA Bank Niaga Tbk 32 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

BNII Bank International 33 PNIN Pan in Insurance Tbk 
Indonesia Tbk I 

I l BRPT Barito Pacific Timber Tbk 34 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 

12 Bumi Resources Tbk 35 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 
13 Ciputra Surya Tbk 36 RMBA Bentoel International lnvestama 

Tbk 
-

14 CTRA Ciputa Development Tbk 37 SMCB Semen Cibinong Tbk 
-

15 DNKS Dankos Laboratories Tbk 38 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 

16 EPMT Enseval Putra Megatrad ing 39 SMRA Summarecon Agung Tbk 
. Tbk 1 

17 GGRM Gudang Garam Tbk 40 TINS Timah Tbk 

18 Gajah Tunggal Tbk TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

HM Sampoema Tbk TLKM Telekomunikasi Indonesia Thk 

Internasional Nickel Ind. TSPC I Tempo Scan l'asific Thk 
Tbk 

INDF lndofood Sumber Makmur UNTR United Tractors Tbk 

Tbk 
UNVR r UnilevcrTbk INKP Indah Kiat Pulp & Paper 

Tbk 

23 INTP Indocement Tunggal 
Prakarsa Tbk 

Sumbcr: www.jsx.co.id/LQ45 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



Lampiran 2: Daftar Saham Perusabaan yang Termasuk LQ45 

Per 31 Desember 2005 

NO Nama Emiten (PT) 
I AALI Astra Argo Lestari Tbk 24 INTP lndocement Tunggal Prakarsa 

Tbk 
2 Adhi Karya (Persero) Tbk 25 lndosat Tbk 
3 GT Petrochem Industries Tbk 26 Jakarta lnt'l Hotel & Dev. Tbk 
4 Aneka Tambang (Persero) Tbk 127 Kawasan lndustri Jababeka 

Tbk 
s AS II Astra lntemasional Tbk 28 KLBF Kalbe Farrna Tbk 

Bank Central Asia Tbk 29 LPBN Bank Lippo 
Bank Rakyat Indonesia 30 LSIP 

1 
PP London Sumatera Tbk 

(Persero) Tbk 
Bank Danamon Indonesia Tbk 31 MEDC Medco Energi International 

Tbk 
Berlian Laju Tanker Tbk 32 PGAS Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk 
33 PLAS Palm Asia Corpora Tbk 

11 Bakrie & Brothers Tbk 34 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

12 BNGA Bank Niaga Tbk 35 PNLF Panin Life Tbk 

13 BNll Bank International Indonesia 36 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk Tbk 
Bank Permata Tbk 37 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

Barito Pacific Timber Tbk 38 SMCB Semen Cibinong Tbk 

Bumi Resources Tbk 39 SMRA Summarecon Agung Tbk 

40 TINS Timah Tbk 

ENRG Energi Mega Persada Tbk 41 + TKIM Pabrik Kertas Tji\\-i Kimia Tbk 

Gudang Garam Tbk 42 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Gajah Tunggal Tbk 43 UNSP Bakrie Sumatera Plantation 
Tbk 

Intemasional Nickel Ind. Tbk United Tractors Tbk 

Indo food Sumber Makmur Tbk Unilever Tbk 

lndah Kiat Pulp & Paper Tbk 
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Lampiran 3: Daftar Saham Perusahaan yang Termasuk LQ4S 

Per 31 Desember 2006 

NO Nama Emiten (PT) KODE ~-- Nama Emiten (PT) 
Astra Argo Lestari Tbk Indofood Sumber Makmur Thk 
Adhi Karya (Persero) Tbk lndah Kiat Pulp & PaperThk 
GT Petrochem Industries INTP lndocement Tunggal Prakarsa 
Tbk Tbk 

" lndosat Tbk 

s APOL Arpeni Pratama Ocean Line 28 KIJA Kawasan lndustri Jababeka 
Tbk Tbk 

6 ASII Astra Intemasional Tbk 29 KLBF Kalbe Farma Tbk --7 BBCA Bank Central Asia Tbk 30 LPKR Lippo Karawaci Tbk 
8 BBRI Bank Rakyat Indonesia 31 LSIP PP London Sumatera Tbk 

(Persero) Tbk 
9 BDMN Bank Danamon Indonesia 32 MEDC Medco Energi International 

Tbk Tbk 
BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 33 MPPA I Matahari Putra Prima Tbk 
BMRI Bank Mandiri Tbk 34 PGAS Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk 
Bakrie & Brothers Tbk 35 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

Bank Niaga Tbk 36 PNLF Panin Life Tbk 

Bank International 37 PTBA Tambang Batubara Bukit 
Indonesia Tbk Asam Tbk 

-
BRPT Barito Pacific Timber Tbk 38 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

BTEL Bakrie Telecom Tbk 1 39 SMCB Holcim Indonesia Tbk 

BUMI Bumi Resources Tbk 40 SMRA Summarecon Agung Tbk 

CMNP Citra Marga Nusaphala 41 l TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

Persada Tbk 
Ciputra Surya Tbk 42 TLKM 

ENRG Energi Mega Persada Tbk 43 UNSP Bakrie Sumatcra Plantation 
Tbk 

GGRM Gudang Garam Tbk 44 UNTR United Tractors Tbk 

GJTL Gajah Tunggal Tbk 45 UNVR Unilevcr Tbk 

I NCO fntemasional Nickel Ind. 
Tbk 
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Lampiran 4: Data Lab B "h K a ersa ' omponen Arus Kas dan Expected Return 

Untuk Model Tahun 2005 

KODE Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Exp Rtrn Total Aktiva Des '04 Laba Bersih CFO CFI CFF 
AAU 1.8531462 0.7570809 -0.6905521 -Q.0830137 0.290082 
ANTM 

-0.9538674 
ASII 0.2222277 0.6364374 0.273462 46,985,862,000,000 

0.0812023 2,436,481,000,000 
BBCA 0.3365181 -0.1829103 0.198914 149,168,842,000,000 

1.6446302 

-0.1972225 1.1009252 0.409414 
-0.1014694 -0.2687986 1.0418461 + 0.102955 5,220,119,664,000 -

-103.0906860 -0.2235132 2.0928984 -0.17362 30,798,312,000,000 
-0.0587834 -0.1900536 0.9960896 0.33601 
2.3406952 -11.2168050 1 -3.5581163 0.651314 3,339,809,706,496 

6.3051283 0.8427894 -0.9549451 2.222165 13,903,315,000,000 

2.0928038 -1.4267154 -Q.5035505 1.179957 1,251,073,000,000 

-4.5006423 9.3273989 -1.1255890 -2.5171992 0.832019 4,404,326,000,000 

0.5388065 0.6725583 0.5164692 -12.2873841 0.4346 1,050,887,000,000 

0 .1448286 -0.8024436 0.3300144 0.9519873 0.598109 1,653,956,000,000 

-0.0263581 -0.6048897 0.1152477 116.7232717 20,591,389,000,000 

0 .2931381 0.0488063 -1.5702358 0.1519181 6,341,117,000,000 

0.4158300 0.4182769 0.2885431 -1.6680933 11,563,295,000,000 

1.6516068 0.6454771 -1.8298787 -0.3883202 1.465787 

-0.3735409 0 .1807958 -0.8415943 0.0209635 -0.10695 15,673,355,546,149 

-0.0174322 -0.4361467 0.3632154 1.1177082 50,295,008,000,000 

-0.8269056 -0.0601502 -1.3896164 91771,011,818,440 

0 .0323535 -0.2387453 1 27,872,467,000,000 

-0.6208640 0.0745331 3,990,773,766,000 

-0.7422303 0.4957118 1,980,816,498,025 

0.1531528 0.3009227 -12.6083639 0.342903 

-4.1600461 -0.43177 

0.1211245 0.507237 

-0.29452 4,086,018,000,000 
0.0854970 0.2695454 

0.6463416 1.5386578 0.0787679 0.598602 17,877,066,000,000 

1.0520856 1.7249935 1 0.2111045 -0.9511712 l 0.113743 23,937,439,000,000 
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........... ...... 
CFI CFF 

1.0051991 -0.9554817 1.1051925 0.37144 
1-1141401 0821111 -GA4UAIO o....-

-0.2780674 0.7584250 -0.5386132 -0.10809 2,551,661,000,000 
-oJimlo4 -14.7753934 -2.2710705 -G.2tes 
-0.6301527 -0.2636685 -0.0659619 OA2462 
-G.2317G4 .0.3211101 0.5121112 O.JS2UI 

0.1874770 0.6847960 0.4070003 -0.4190622 
U745&50 -G.&907719 .0.0741904 1.4406550 
2.1016544 1.4687039 -1.14211n 4.4450271 19,794,288,000,000 
0.0068967 0.2488963 -0.3137550 -0.1177594 5&,179,19l.GGD.OGD 

TSPC 0.0054907 0.3246361 -0.3265867 0.0216593 0.070643 1,124, 746,020,000 .... 2.2095765 1.0172629 -1.0810625 -2.9373012 0.627584 3,629,271,000,000 
UNVR 0.1324381 0.1229498 0.2191182 -0.2411124 0.17364 3,647,098,000,000 
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Lampiran 5: Data Laba Bers·h K 1 ' omponen Arus Kas dan Expected Return 

Untuk Model Tahun 2006 

KODE Perubahan 1 Perubahan 
laba Bersih CFO 

Perubahan Exp Rtrn { Total Aktiva Des ·os 
CFF 

-0.0129302 -1.2214316 -0.9006971 0.644019 3,191, 715,000,000 
0.1598813 -6.7849663 -0.8429526 2,413,949, 751,000 

-0.9839966 -0.5632484 -0.9526564 0.6790413 0.257074 4,431,915,116,000 
0.0391080 0.569901 6,402,714,128,000 

ASII 0.0095789 -0.2190416 -0.4936373 0.1922425 0.604021 39,145,053,000,000 
BBCA 0.8947195 0.0870681 
BBIU -0.2523258 -5.5716976 109,422,597,000,000 
BDMN -0.1681344 0.1685547 -0.2886285 0.2463257 0.78141 67,803,454,000,000 

1.6528551 1.7380705 -3.2649931 1.9118639 0.666173 7,908,586,893,000 

BMRI 1.4766614 -0.8757522 -0.3026634 0.630495 263,383,348,000,000 -
BNBR 0.1720433 -0.6360585 1.1893543 0.308721 7,012,881,782,000 

BNGA -0.1716995 1.9688338 -2.0051376 -0.7492080 0.558716 41,579,861,000,000 

BNII -0.1174125 1.5289584 -1.5381897 358.9189282 0.441202 49,026,180,000,000 

BNU -0.5262608 -3.1752974 5.8041386 -3.2868563 0.446316 34,782,459,000,000 

BRPT 2.6133722 -4.5131034 0.6327877 16.1703477 1.382616 2,290,290,678,000 

BUM I 0.5436772 -0.0967588 -8.0329109 0.398865 16,446,361,000,000 

CMNP -0.6323317 -0.2711370 1.5188939 0.691299 1,682,373,276,000 

1.6402500 -0.6340024 0.0495153 0.5023923 5,059,201,074,000 

0.0555449 0.8963905 0.4416547 -1.5395110 

-0 .0342920 -0.5815430 -45.3724283 2.1876024 

0.0275825 -0.2328412 -0.1763545 -0.7010829 0.341844 16,159,976,000,000 

0.8254745 0.340485 14,786,084,243,000 
-0 .6719590 -0.5645630 0.9456881 

1.0311976 0.9491684 -0.3939620 -12.4117747 51,617,367,000,000 

5.3753149 0.0435874 -0.8925057 -9.7505630 10,536,379,744,000 

-0.0059558 -0.0955675 2.2804428 0.523294 32,787,133,000,000 

-5.6231678 0.688615 3,173,626, 702,000 
1.1919684 

-0.1381558 -5.6231678 0.247059 1,976,627,310,000 
1.1919684 1,821,583,815,000 
0.4488442 1.1022514 -16.9387000 0.1656728 

2.8007486 2.2763932 -0.0079187 0.878871 29,116,215,000,000 

-0.5383350 I 
-0.14474191 -0.1196131 [ · 1.1429609 0.897791 

-0 .0394561 
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......._n ExpRtm Teal AlltM 0. 'OS 
CFF 

-1.6826204 0.597854 15,182,460,000,000 
-1.3300818 0.905329 12,574, 79J,577 ,000 
-Q.4627388 2.045232 237,213,373,000 

-13.8969283 0.723788 36,919,444,000,000 

2,582,197,000,000 
0.1125721 0.5651920 0.629193 2,839,690,000,000 

-0.0301522 -o.0282532 -o.06107 2,338,147,000,000 

-58.2506942 -o.03725 7,324,210,000,000 
2.5515594 -1.0337358 0.5835174 0.607769 1,864, 759,453,000 
1.3700845 -1.8678407 3.1790170 0.016921 2,748,157,000,000 

-0.1392188 0.5892365 -2.0894664 1.424624 20,709,412,000,000 

0.3146875 -0.2724077 -0.2077500 0.526421 62,171,044,000,000 

2.4363890 0.1939934 -1.6091630 1.000241 1,244,908,774,000 

-0.4917708 •1,4640683 I 1.2302090 0.91644 6,485,918,000,000 

0.1764754D .1240644 _ -0.0097020 L 0.156736 I 3,842,351,000,000 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008



Lampiran 6: Data Laba Bersih K 
' omponen Arus Kas dan Elpected Return 

U otuk Model Tahun 2007 

r KODE Perubahan Perubahan Perubahan r Perubahan 
Laba Bersih CFO CFI CFF 

AAU -0.0039119 0.2873079 
Total Aktiva Des '06 

-o.0840445 0.4342572 0.82079 3,496,955,000,000 

-40.4023169 0.6330320 0.0158 3,987,067,000,000 
-0.9029942 1.07718 1 

0.1495386 0.2303948 0.5771 
5.0595128 -2.4302398 57,929,290,000,000 
0.1793773 0.1547308 0.42506 176,798,726,000,000 

7.0137075 0.3556479 154,725,486,000,000 
1.3965807 -2.4866727 -0.7177601 82,072,687,000,000 

-0.3463706 0.8450783 -1.1221468 0.57307 8,205,956,000,000 
0.2812080 -2.9631339 0.7729681 0.44776 267,517,192,000,000 

BNBR 1.3274982 1.6058033 -0.6250662 0.1841706 0.17922 
- -

BNGA 0.1843246 -0.0737589 0.3009128 -1.6497361 0.59634 46,544,346,000,000 

BNII -1.0236600 0.5142931 -0.3761731 0.29937 53,102,230,000,000 

BRPT 0.2098082 5.4520259 -1.1584041 0.94958 1,739,140,000,000 

BTEL -1.2860142 -0.1056753 0.68709 2,217,139,000,000 

BUM I 3.7478892 42.4798934 0.21058 22,684,662,000,000 

-1.0876012 -0.7893232 0.71143 

0.4119016 -0.9941933 -0.1353205 0.7494480 0.60774 

0.0099632 -1.4933525 -2.2926702 2.3823406 0.15015 

-0.4666610 0.2038906 0.8482372 -1.6861807 -0.0198 21,7 33,034,000,000 

7,276,025,000,000 J -0.3131117 0.2056735 0.7818807 -1.2158657 0.23531 

0.8098411 0.6865559 0.2994519 0.59515 19,157,656,000,000 

1.0092873 0.56733 t 16,112,493,000,000 
4 .3315664 ~ 0.8559912 

-22.7721463 1.2901246 -1.2256491 0.17992 4 7,646,020,000,000 

-0.1985760 -0.0956606 -136.1615628 0.55536 

-0.1314386 0.0665141 -1.6051606 0.27483 

-0.7237357 -0.6195828 

0.4514278 
-1.2170967 0.5726 

0.0805993 

-0.0950208 0.0990551 
0.7929387 8,485,854,000,000 

0.89475 
-0.0641517 0.1942748 0.7687561 2,985,212,000,000 

-0.1479209 1.9852740 t o.40567 
-0.5176328 -0.1721555 1 -2.4847026 
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Lampiran 7· Hasil u·· N · Jl ormalitas 

(Diolah dengan Eviews5) 

Model Regresi Tahun 2005 

16·r---------------------------
Senes· Residuals 
Sample 145 
Obsen~&tions 45 

14 

12 

10 -

8 

6 

0 

14-

12-

10 -

8 -

6 -

4 -

2 

0 -
-0.6 

-0.6 -0 .4 -0.2 

..()4 -02 

0.5 1 .0 1 .5 

Model Regresi Tahun 2006 

-0 .0 0 .2 0 .4 0 .6 

Mean 
Median 
Maximun 
Mi "llltln 
Std Oev 
Skewness 
Kl.rtOsis 

.... 93e-17 
-0082662 
1483548 

- 1 062901 
0 .511758 
0 .779177 
3 863950 

Jarque-Bera 5.952893 
Probability 0.050974 

Series. Residuals 
Sample 1 45 
Observations 45 

~an 

~dian 

Maximum 
Minimum 
Sld Oev 
Skewness 
Kurtosis 

1 1641-16 
0 008958 
0 .740814 
-0 641788 
0 .290883 
0 .057141 
2.942681 

Jarque-Bera 0 .030648 
Probability o 964793 

Model Regresi Tahun 2007 

Senes: Re&iduala 
Sample 1 45 
()bservatio,... 45 

Mean 
Median 
Mmamum 
Mint mum 
Std. Oev. 
Skewness 
KurtOSIS 

Jarque-Bera 
Probabtlity 

3 16e-18 
0 007941 
0 559160 

- 0 517454 
0 .233226 
0 .300562 
3 .224497 

0 .772030 
0 679760 
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1.143111 Plab. F(UI) 
12.03810 Plab. ~ 

Model Regresi Tahun 2006 

Whle Heteroekedasticity Test 

0.538311 Prob. F(8,38) 
4.807957 Prob. Chi-Square(&) 

Model RegreSi Tahun 2007 

Whle Heteroskedalticlty Teat 

0.394821 PfOb. F(8,38) 
2.840888 Prob. cht-Square(8) 

0.818718 
0.717881 

0.177710 
0.152402 
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Lampiran 9: Basil Uji Multikolinearitas 

(Diolah dengan SPSS 12) 

Model 

1 (Constant) 

Laba 
bersih 
CFO 

CFI 

CFF 

Model Regresi Tahun 2005 

Coefficients( a) 

Unstandardized 
Coefficients T 

B Std. Error 
.434 .088 4.936 

.049 .024 2.000 

.006 .005 1.221 

.030 .023 1.312 
-.004 .005 -.942 

a Dependent Vanable. Exp Return 

Model Regresi Tahun 2006 

Coefficients( a) 

Unstandardized 
Model Coefficients T 

B Std. Error 
1 (Constant) .556 .050 11.191 

Laba .098 .020 4.927 
bersih 
CFO -.013 .030 -.430 
CFI .001 .007 .180 
CFF .000 .001 .109 

a Dependent Vanable: Exp return 
Model Regresi Tahun 2007 

Coefficients( a) 

Unstandardized 
Model Coefficients T 

B Std. Error 

1 (Constant) .498 .038 13.064 

Laba .013 .005 2.536 
bersih 

.168 CFO .003 .019 

CFI .004 .013 .267 

CFF -.001 .002 -.652 

a Dependent Vanable: Exp Return 

Sio. 

.000 

.052 

.229 

.197 

.352 

Sio. 

.000 

.000 

.669 

.858 

.913 

Sio. 

.000 

.015 

.867 

.791 

.518 

Collinearit., Statistics 

Tolerance VIF 

.999 1.001 

.997 1.003 

.972 1.029 

.975 1.025 

Collinearit Statistics 

Tolerance VIF 

.901 1.110 

.881 1.135 

.996 1.004 

.972 1.029 

Collinearit" Statistics 

Tolerance VIF 

.977 1.024 

.953 1.049 

.950 1.053 

.993 1.007 
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Lampiran 10: Basil Regresi Tabu a 1005 

(Diolah dengan Eviews5) 

Dependent Variable: EXP _RETURN 
Method: Least Squares 
Date: 08/09/08 Time: 01 :57 
Sample: 145 

Included observations: 45 

Variable CoeffiCient 

c 0.418252 
LABA_BERSIH 0.050587 

CFO 0.006418 
CFI 0.032856 

R-squared 0.141105 
Adjusted R-squared 0.078259 
S.E. of regression 0.534706 
Sum squared resid 11.72235 
log likelihood -33.58601 
Durbin-Watson stat 1.732226 

Std. Error t-8tatistic 

0.085786 4.875508 
0.024303 2.081478 
0.005161 1.243482 
0.028397 1.157043 

Mean dependent var 
S.D. dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.0000 
0.0437 
0.2208 
0.2540 

0.390194 
0.556943 
1.670489 
1.831082 
2.245252 
0.097431 
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Lampiran 11: Basil Regresi Tabu a 2006 

(Sumber EviewsS) 

Dependent Variable: EXP _RETURN 
Method: Least Squares 
Date: 07129/08 Time: 12:37 
Sample: 1 45 

Included observations: 45 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

c 0.560641 0.049870 11.24217 
LABA_BERSIH 0.097988 0.019872 4.930884 

CFO -0.012847 0.030099 -0.426814 
CFI 0.003298 0.006279 0.525192 
CFF 8.85E-05 0.000691 0.128060 

R-squared 0.421208 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.363329 S.D. dependentvar 
S.E. of regression 0.305081 Akaike info criterion 
Sum squared resid 3.722965 Schwarz criterion 
Log likelihood -7.779038 F-statistic 

Durbin-Watson stat 2.063858 Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.0000 
0.0000 
0.6718 
0.6023 
0.8987 

0.609354 
0.382346 
0.567957 
0.768698 
7.2n356 
0.000168 
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Lampirao ll: Basil Regresi Tahun 2007 

(Sumber Eviews5) 

Dependent Variable: EXP _RETURN 
Method: least Squares 
Date: 07120/08 Time: 21 :56 
Sample: 145 
Included observations: 45 

Variable CoeffiCient 

c 0.499515 
LABA_BERSIH 0.013386 

CFO 0.003293 
CFI 0.002854 

R-squared 0.140438 
Adjusted R-squared O.On543 
S.E. of regression 0.242887 
Sum squared resid 2.418755 
log likelihood 1.924485 
Durbin-Watson stat 1.963363 

Std. Error t-Statistic 

0.037843 13.19975 
0.005253 2.548307 
0.019051 0.172846 
0.013126 0.217424 

Mean dependent var 
S.D. dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.0000 
0.0147 
0.8636 
0.8290 

0.485854 
0.252890 
0.092245 
0.252837 
2.232899 
0.098817 

Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen..., Ditya Amanda Angela Purwanto, Ak.-IBS, 2008
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