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Abstrak 

Pasar modal adalah tempat bagi publik untuk menginvestasikan kelebihan dana 

mereka di berbagai aset keuangan untuk mendapatkan keuntungan, dalam 

melakukan keputusan investasi harus selalu dipertimbangkan baik dari segi risiko 

dan return. Risiko yang terbesar dalam investasi adalah resiko keamanan saham 

itu sendiri dan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar investor 

membutuhkan informasi yang terkait dengan investasi. Untuk mengetahui risiko 

keamanan dan keuntungan yang diharapkan salah satu informasinya adalah 

laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah 

komponen arus kas perushaan  pada perusahaan LQ45 pada periode 2017 

berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk menguji pengaruh komponen arus kas pada harga saham yang 

diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan arus kas dari operasional dan 

pendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, dan arus kas dari 

investasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

 

Kata kunci : arus kas, return saham 
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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 be excpected. Investor need the information wich 

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 wether cash flow components influance significantly on expected return 

this research use the LQ45 population in period of 2017. This research use 

multiple regression analysis to examine the influence of cash flow components on 

expected return. The result pf this research indicates cash flow from operation 

and financing influance expected return significantly, and cash flow from 

investing do not influance expected return. 

Key words : cash flow, stock price 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Arus Kas terhadap Perubahan..., Eko Prima Gultom, Ak.-Ibs, 2018



1 
                                                                                                 Indonesia Banking School 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dunia usaha dalam perekonomian pasar bebas seiring 

berkembangnya zaman dan teknologi semakin ketat, dapat kita lihat dari 

banyaknya perusahaan yang berdiri dan berkembang maupun bertambahnya 

jumlah unit usaha, hal ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang semakin 

meningkat dan peningkatan kebutuhan pasar. Kelangsungan  suatu usaha 

terkadang modal sebagai suatu kendala bagi perusahaan, sehingga pemerintah 

memberikan kemudahan untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam 

persaingan usaha seperti memberi bantuan modal usaha dan mempermudah 

perizinan. 

Pasar modal sebagai penyedia modal merupakan salah satu bagian yang 

terorganisir pelengkap disektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu 

bank dan lembaga keuangan lainnya yang menyediakan modal, untuk dapat 

memaksimumkan penghasilan para investor membutuhkan instrumen pasar modal 

untuk keperluan portofolionya. Pasar modal sebagai tempat bertemunya lender 

dan borrower menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan investor maupun 

kreditor. Pasar modal adalah wahana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dan 

memberikan peluang bagi investor uuntuk memperoleh imbalan atas investasi 

yang dilakukanya. Sumber pembiayaan jangka panjang yang relative murah dalam 

instrumen-instrumen keuangan dalam berbagai surat berharga dapat diperoleh dari 
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pasar modal (Muhammad N.K, 2015). Pasar modal merupakan pertemuan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas (Eduardus Tandelin, 2010). Selain 

sebagai perantara (intermediaries), pasar modal menunjukkan peran penting 

dalam perekonomian karena pasar modal menghubungkan antara pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai  kelebihan dana. Pengertian 

pasar modal menurut undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 adalah 

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. Efek adalah surat berharga, yaitu surat 

pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, 

unit pernyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 

derivatif atas efek. 

Salah satu instrumen yang diperdagangkan dipasar modal adalah saham. 

Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena 

memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan demikian pihak yang menyertakan 

modal tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset 

perusahaan, dan berhak hadir atas rapat umum pemegan saham (RUPS). 

Menurut Fahmi (2012:81) saham merupakan salah satu instrumen pasar 

modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan 

tingkat pengembalian yang menarik. Saham terdiri dari dua jenis yaitu saham 
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biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Saham preferen 

mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa yaitu hak atas dividen yang 

tetap dan hak atas aktiva jika terjadi likuidasi. Perusahaan yang telah go 

publikdapat menerbit sahamnya dipasar modal, perusahaan-perusahaan tersebut 

bergerak dibidang seperti property, pertambangan, manufaktur,dll. Sehingga 

mendorong berbagai pihak baik investor maupun kreditor untuk mencapai segala 

sesuatu secara instan dan terorganisir untuk memperoleh informasi sebagai acuan 

mereka dalam mengambil keputusan investasi. 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

dimasa datang (Eduardus Tandelin, 2010). Seorang investor membeli sejumlah 

saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dengan kenaikan harga 

saham ataupun sejumlah deviden dimasa yang akan datang, sebagai imbalan atas 

waktu ataupun resiko yang terkait atas investasi tersebut. Tujuan orang 

berinvestasi adalah memperoleh keuntungan dan dalam manajemen investasi 

tingkat keuntungan investasi disebut return perusahaan yang mampu memberikan 

informasi laporan keuangan yang transparan, jelas dan lengkap dapat membantu 

investor untuk dapat lebih memahami bagaimana kondisi perusahaan, sehingga 

apabila dinilai kondisi perusahaan dinilai lebih baik dari perusahaan lain memicu 

para investor untuk lebih tertarik untuk berinvestasi saham karena selama 

berinvestasi investor akan memperoleh deviden jika kinerja perusahaan dinilai 

baik. Deviden adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang 

saham atas keuntungan perusahaan, baik itu yang didapat dari periode yang 
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sedang berjalan ataupun laba dari periode sebelumnya. Hal inilah yang menarik 

minat investor untuk berinvestasi disuatu perusahaan selain dari keuntungan dari 

selisih dari harga saham ketika dijual (return). 

Faktor yang menjadi acuan informasi investor untuk menanamkan modal 

disuatu perusahaan salah satunya dengan menilai kinerja  keuangan perusahaan 

tersebut dan para investor dapat melihat kinerja keungan perusahaan tersebut 

dapat dilihat dari informasi laporan keuangannya. Aktivitas investor untuk 

menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan disebut analisis fundamental. 

Salah satu informasi yang tersedia di bursa efek adalah laporan tahunan 

perusahaan yang telah di audit  yaitu terdiri dari : (1) nerca, (2) laba rugi, (3) 

peruibahan ekuitas, (4) arus kas, (5) catatan atas laporan keuangan. Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) untuk meningkatkan pelaporan keuangan perusahan 

pada tanggal 1 juli 2009 mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan harus 

menyertakan penyusunan laporan arus kas sesuai dengan persyaratan tertera 

dalam Pernyataan standart akuntansi (PSAK) No. 2 oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap pelaporan 

keuangan dalam periode tertentu. Arus kas memiliki informsi penting dalam 

mengevaluasi harga pasar saham karena selain lebih mudah dipahami arus kas 

menggambarkan daya beli umum dan dapat di pindahkan segera dalam 

perekonomian pasar baik perorangan baik organisasi untuk kepentingan tertentu. 

Sehingga arus kas dianggap menyajikan informasi utama dalam mengevalusasi 

surat surat berharga dan harga pasar bagi pihak yang berkepentingan. Informasi 

yang transparan, lengkap, relevan dan efisien sebagai acuan para investor untuk 
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melakukan keputusan dalam berinvestasi. Pasar yang efisien merupakan pasar 

modal yang berisi sekuritas yang nilai pasarnya selalu menyesuaikan dengan cepat 

dan secara langsung apabila terjadi perubahan nilai intrinsik dan asset yang 

menjadi dasar dikeluarkannya sekuritas tersebut, jadi apabila saham suatu 

perusahaan tidak berubah harga pasarnya hal itu menandakan pasar modal itu 

tidak efisien.  

Parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari investor 

dari laporan keuangan ini adalah arus kas karena para investor lebih mudah 

memahami dan melihat pengalokasian dana perusahaan tersebut melalui laporan 

keuangan arus kas. Pada saat dihadapkan pada ukuran kinerja akuntansi keuangan 

tersebut investor harus yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian 

mereka adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi 

baik serta prospek pertumbuhan dimasa depan. 

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan kandungan informasi arus kas 

yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya antara lain dilakukan oleh Sri 

Purwanty, Endang Masitoh W., dan Yuli chomsatu (2015) berdasarkan hasil 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa: (1) Arus kas operasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan. (2) Arus kas pendanaan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan. (3) Arus kas inestasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan. Risna Rahmasari 

(2014) berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa : (1) Arus kas dan 

laba perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan, (2) Arus kas operasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
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return saham. (3) Arus kas investasi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. (4) Arus kas pendanaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Gilbert Ayu Tumbel, Jantje Tinangon, Stanley 

kho Walandouw (2017). Menyimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh 

positif tetapi tidak secara signifikan terhadap return saham. Azilia Yocelyn dan 

Yulius Yogi Christiawan (2012). Menyimpulkan bahwa ketiga komponen variabel 

bebas arus kas tersebut tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap return 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas serta adanya perbedaan hasil penelitian 

sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

“Pengaruh Arus Kas Terhadap Perubahan Return Saham Perusahaan LQ45 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar blakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

informasi yang berkaitan tentang investasi yang diperlukan oleh para investor 

dalam rangka mengambil keputusan investasi. informasi laporan keuangan adalah 

informasi utama yang sangat berguna bagi para investor untuk menentukan return 

dan resiko perusahaan. Diperlukan penelitian yang mendalam untuk melihat 

apakah pengambilan informasi akuntansi yang  digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan atau informasi sentimen pasar yang bersifat spekulatif. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini membahas hubungan antara informasi akuntansi dengan 

return saham suatu perusahaan. 

2. Surat berharga yang digunakan dibatasi pada saham. 

3. Informasi akuntansi yang digunakan dibatasi pada komponen arus kas 

karena komponen tersebut diduga memiliki keterkaitan yang lebih erat 

dengan harga saham. 

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

masuk dalam indeks LQ 45 per Desember 2017 

1.4  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar blakang masalah diatas, pada penelitian ini peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh perubahan arus kas operasi terhadap return 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun periode 2017 

2. Bagaimana pengaruh perubahan arus kas investasi terhadap return 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun periode 2017 

3. Bagaimana pengaruh perubahan arus kas Pendanaan terhadap return 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun periode 2017. 
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1.5  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti secara 

empirik serta memperkuat kembali kesimpulan atas hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai : 

1. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return saham 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas Investasi terhadap return saham 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh arus kas Pendanaan terhadap return 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2017. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada 

pihak-pihak seperti : 

1. Para pelaku dan pengamat pasar modal tentang kandungan informasi 

yang dimiliki arus kas dipasar modal. 

2. Para pemakai laporan keuangan diharapkan dapat memberikan 

masukan tentang penggunaan arus kas untuk pengambilan keputusan. 

3. Para akademik untuk memperkaya pustaka tentang manfaat informasi 

akuntansi. 
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4. Para peneliti berikutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut 

berkaitan dengan informasi akuntansi dalam upaya pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Bab 1 : Pendahuluan 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi 

pedoman penulisan yang diharapkan menjdai dasar yang kuat 

penulisan dalam menyusun skripsi. Pada bagian ini juga akan 

memaparkan penelitian-penelitiansebelumnya, model analisis 

yang digunakan dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 : Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis 

yang digunakan. 

Bab 4 : Pembahasan 

 Pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai obyek 

penelitian dan pembahasan mengenai hasil, dan analisa terhadap 
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pengolahan data yang dilakukan serta kaitannya dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab terakhir dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi serta saran 

yang diharapkan berguna berdasarkan hasil pembahasan skripsi.  

Daftar Pustaka 

 

Lampiran 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Teori Signal (signalling Theori) 

Teori signal mengemukakakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal adalah 

suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2013:185) 

Teori signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan 

kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan. 

Menurut Jogiyanto (2003:392) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Saat informasi diumumkan dan diterima para pelaku pasar, 

pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi 

tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk (bad news). 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori signal adalah teori 

tentang bagaimana perusahaan memberikan informasi yang nantinya dapat 

dimanfaatkan investor ataupun kreditor untuk mengambil keputusan.  

2.2 Pasar Modal 

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 sebgai : 

“‘Pasar kongkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang 

menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang yakni diatas satu 

tahun. Abstark dalam pengertian pasar modal adalah transaksi yang 

dilakukan melalui mekanisme over the counter (OTC)”. 

Eduardus Tandelilin (2010) mendefinisikan pasar modal sebagai pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal 

juga bisa diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang 

umumnya memimiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. 

Sedangkan tempat dimana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. 

Oleh karena itu bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik.Untuk 

kasus di Indonesia terdapat satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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Sejak tahun 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) 

bergabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal 

dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini 

menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomiam karena 

pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak 

yang mempunyai kelebihan dana. Disamping itu pasar modal dapat mendorong 

terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal pihak 

yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang 

memberikan return yang paling optimal. Asumsinya, investasi yang memberikan 

return yang relative besar adalah sektor-sektor yang paling produktif dipasar. 

Dengan demikian, dana yang berasal dari investor dapat dipergunakan secara 

produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang didapatkan perusahaan 

melalui penjualan sekuritas (saham) merupakan hasil perdagangan saham-saham 

persuahaan yang dilakukan dipasar perdana. Di pasar perdana inilah perusahaan 

untuk pertama kalinya menjual sekuritasnya, dan proses itu disebut dengan istilah 

initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana. Setelah sekuritas 

tersebut dijual di pasar perdana, barulah sekuritas tersebut diperjual belikan oleh 

investor-investor dipasar sekunder atau yang sering juga dikenal sebagai pasar 

regular. Transaksi yang dilakukan para investor dipasar sekunder tidak akan 

memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas 

(emiten), karena transaksinya hanya terjadi antar investor, bukan dengan 

perusahaan. Dengan kata lain perusahaan emiten tidak akan memperoleh 

tambahan dan dari transaksi yang terjadi dipasar sekunder. 
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Meskipun perusahaan tidak memperoleh tambahan dana, tetapi perdagangan 

pasar sekunder sangat penting untuk menentukan likuiditas securitas dipasar 

perdana. Hal ini terkait dengan sikap pesimis atau optimis para investor terhadap 

kemampuan sekuritas yang diterbitkan emiten untuk memberikan keuntungan 

selisih harga (capital gains) yang bersal dari penjualan dipasar sekunder. Jika 

misalnya para investor bersikap pesimis terhadap sekuritas yang dijual emiten 

dipasar perdana, maka selanjutnya investor akan cendrung ragu-ragu untuk 

membeli sekuritas tersebut, yang bisa juga menyebabkan sekuritas perusahaan 

tersebut kurang likuid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Arus Kas terhadap Perubahan..., Eko Prima Gultom, Ak.-Ibs, 2018



 
 

15 
 

                                                                                                Indonesia Banking School 
 

TABEL 2.1 

LAPORAN-LAPORAN YANG HARUS DISERAHKAN EMITEN 

 

Pelaporan yang dibutuhkan Dilaporkan ke  

  Deadline 

 BAPEPAM BEI  

A. RUTIN    

 Laporan keuangan 

tahunan yang di audit 

  120 hari 

 Laporan keuangan 

tahunan yang 

diiklankan 

  Paling sedikit 2 kali 

sirkulasi di Koran 

 Laporan keuangan 

tengah-tahunan 

  Review terbatas: 90 

hari;tidak di audit: 60 

hari; diaudit:120 hari 

 Laporan keuangan 

tengah-tahunan yang 

diiklankan 

  Paling sedikit 2 kali 

sirkulasi di Koran 

 Laporan kuartalan   Tidak di audit: 60 hari 

 Laporan peningkatan 

dana yang diperoleh 

dari public 

  Setiap 3 bulan 

 Laporan registrasi 

bulanan 

  Bulanan 

B. PERIODIK    

 Laporan tiap-tiap 

peristiwa penting yang 

terjadi 

  Dalam waktu 48 jam 

C. LAPORAN LAINNYA    

 Amendment dari 

Articles of Association 

  5 hari setelah diterima 

amendment 

 Rencan rapat umum 

pemegang saham 

  Sebelum diiklankan 

 

 Perubahan anggota 

dewan direksi 

  Dalam waktu 48 jam 

 Deviasi lebih besar dari 

10% dari nilai-nilai 

proyeksi yang 

dipublikasikan 

  Dalam waktu 2 hari 

setelah diketahui 

adanya deviasi 

Sumber: Teori portofolio dan analisis investasi .(Jogiyanto,2007:56) 
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2.2.1 Instrumen Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar bagi instrumen finansial jangka panjang 

(lebih dari satu tahun jatuh temponya). Instrumen yang dimaksud adalah semua 

surat berharga (sekuritas) yang diperdagangkan di bursa.  

Menurut Tandelilin (2010), jenis sekuritas yang diperdagangkan di bursa 

efek adalah sebagai berikut: 

1) Saham biasa, 

2) Saham preferen, 

3) Obligasi, 

4) Obligasi konversi, 

5) Right issue, 

6) Waran, 

7) Reksadana. 

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang 

paling populer diantara instrumen-instrumen pasar modal lainnya. Menerbitkan 

saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk 

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

banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat 

keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki 

klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham dapat dibedakan menjadi 
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saham preferen dan saham biasa. Saham preferen merupakan gabungan (hybrid) 

antara obligasi dan saham biasa, artinya, disamping memiliki karakteristik seperti 

obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Saham biasa sendiri adalah 

sekuritas yang menunjukan bahwa pemegang saham biasa tersebut memiliki hak 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan. 

Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak suara untuk memilih 

direktur ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan 

keputusan penting perusahaan. 

2.3 Laporan Arus kas 

Menurut warren et al (2005 : 19) definisi statement of cash flow yaitu : 

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

time, such as month or a year”. 

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

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

Pengertian diatas menyimpulkan bahwa informasi mengenai arus kas suatu 

perusahaan merupakan ringkasan atas penerimaan dan pengeluaran kas selama 

periode tertentu. Informasi arus kas juga berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan untuk menilai kebutuhan perushaan dan penggunaan arus 

kas tersebut. 

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

PSAK No. 2, yaitu : 
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1. Kas yang meliputi kas yang ditangan (Cash on hand) dan rekening di 

bank dalam hal ini rekening giro, 

2. Setara kas (Cash Equivalent) yang meliputi investasi yang sangat likuid 

dalam hal ini jangka pendek dan dapat segera dijadikan kas dalam 

jumlah tertentu tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan, 

3. Arus kas yang merupakan arus kas masuk dan arus kas kelua 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 aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan 

pelepasan aktiva jangka panjang serta aktivitas lain yang tidak termasuk 

setara kas, 

6. Aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan. 

Laporan arus kas disusun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang 

biasanya dituntut untuk mengembalikan kas kepada pemilik dan kreditur yang 

harus dibayar dengan kas sehingga banyak yang mengambil keputusan 

menginginkan suatu laporan yang difokuskan pada kas. Laporan arus kas 

melaporkan penerimaan dan pengeluaran entitas selama periode tertentu. Laporan 

arus kas dapat menggambarkan secara terperinci perubahan salah satu akun 
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penting dalam neraca yakni akun kas. Laporan arus kas menjelaskan perubahan 

selama periode di dalam kas dan ekuivalen kas. Ekuivalen kas adalah merupakan 

investasi jangka panjang, sangat liquid yang mudah dicakup ke dalam kas. Pada 

umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau lebih sedikit 

untuk memenuhi syarat sebagai ekuivalen kas (Skousen, 2001). Dalam laporan 

arus kas, penerimaan kas dari pembayaran diklasifikasikan dengan menyingkap 

pada tiga kategori utama (Skousen, 2001):  

1. Aktivitas Operasi  

Aktivitas operasi meliputi segala transaksi dari kejadian yang masuk ke 

dalam ketentuan laba bersih. 

2. Aktivitas Investasi  

Akitvitas investasi primer adalah pembelian dengan penjualan tanah, 

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

dijual kembali. Sebagai tambahan, aktivitas investasi meliputi pembelian 

dan penjualan instrumen keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan 

perdagangan, sebagaimana juga pembuatan dan penarikan pinjaman. 

Aktivitas ini terjadi secara teratur dan menghasilkan penerimaan kas dan 

pembayaran, namun tidak diklasifikasikan sebagai penerimaan kas dan 

pembayaran, namun hanya menghubungkan secara tidak langsung pada 

operasi bisnis sentral.  

3. Aktivitas Pendanaan  

Aktivitas pendanaan meliputi transaksi dan peristiwa pada saat kas 

didapatkan dari atau dikembalikan kepada pemilik (pendanaan modal 
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sendiri) dan kreditur (pendanaan uang). Sebagai contoh, perolehan kas 

dari 20 pengeluaran saham atau obligasi akan diklasifikasikan dibawah 

aktivitas pendanaan. Sama halnya pembayaran untuk mengakuisisi 

kembali saham (saham perbendaharaan) atau menarik kembali obligasi 

dan pembayaran deviden dianggap dari aktivitas pendanaan. 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan 

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

yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut 

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 

untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan 

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

mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Suatu transaksi 

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

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

keputusan, seperti investor, kreditor dan sebagainya. Menurut Horne (2000), 

laporan arus kas merupakan ringkasan perubahan posisi keuangan perusahaan dari 

satu periode ke periode yang lainnya, laporan arus kas disebut juga laporan 

sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan. Dasar atau 

kerangka laporan arus kas disiapkan dengan: 

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

antara dua tanggal neraca. 

Pengaruh Arus Kas terhadap Perubahan..., Eko Prima Gultom, Ak.-Ibs, 2018



 
 

21 
 

                                                                                                Indonesia Banking School 
 

b. Mengelompokan perubahan neraca bersih sebagai sumber atau 

penggunaan dana.  

c. Mengkonsolidasi informasi ini pada laporan sumber dan penggunaan 

dana.  

Informasi arus kas membantu para pemakai untuk memahami hubungan antara 

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

kas juga memberikan umpan balik tentang keputusan yang telah diambil, seperti 

pengaruh keputusan investor sebelumnya terhadap arus kas, bagaimana 

pengeluaran modal dibiayai serta jumlah hutang yang diterbitkan atau ditarik. 

Informasi arus kas juga membantu menjelaskan perubahan dalam akun-akun 

neraca, seperti kenaikan hutang jangka panjang dan apakah kas terpengaruh 

karenanya. Pelepasan arus kas menjawab semua pertanyaan tersebut dan juga 

memberikan informasi tentang kegiatan investasi dan pembiayaan. 

Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas. Informasi arus kas membantu pemakai untuk 

menilai:  

a. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas.  

b. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.  

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

d. Pengaruh investasi dan pembiayaan yang menggunakan kas dan tidak 

(non kas) terhadap posisi keuangan perusahaan.  

Adapun manfaat laporan arus kas bagi investor adalah:  

a. Menjelaskan asal uang kas selama periode laporan.  
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b. Menerangkan besarnya uang kas yang digunakan selama periode 

bersangkutan.  

c. Menggambarkan penggunaan uang kas tersebut.  

d. Menjelaskan perubahan saldo kas selama periode tertentu.  

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

laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan 

transaksi investasi, dan transaksi kegiatan pendanaan serta kenaikan atau 

penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. 
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Tabel 2.2 

Format Of  Statement Of  Cash Flow 

(Direct Method) 

Company name 

Statement of cash flow 

Period covered 

Cash flow from operating aktivities                                                        xxx 

  Cash received from customer                                                                xxx 

  Cash payment to supplier                                                                      xxx 

  Cash payment for operating expense                                                    xxx 

  Cash payment for income taxes                                                            xxx 

  Net cash flow from operating aktivities                                                xxx 

Cash flow from investing aktivities                                                         

  (list of individual inflow and out flow)  xx 

  Net cash provided (used) by investing aktivities                                 xxx 

Cash flow from financing aktivities                                                         

  (list of individual inflow and out flow)                            xx 

  Net cash provided (used) by financing aktivities                                xxx 

Net increase (decrease) in cash                                                              xxx 

Cash at beginning of period                                                                  xxx 

Cash at end of period                                                                             xxx 

Sumber: Intermediate Accounting. Kieso at all  

2.3.1  Komponen Arus kas 

Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas 

dalam tiga kategori utama , yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas 

pendanaan. 
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2.3.2  Arus Kas Operasional 

Menurut Kieso et al (2011 : 205) definisi aktivitas operasi adalah sebagai 

berikut : 

“operating activities involve the cash effects of transaction that enter into 

the determination of net income, such as cash receipt from sales of goods 

and service and cash payments to suppliers and employees to obtain 

supplies and to pay expenses”. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 

Tahun 2009 mendefinisikan arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas 

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

umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan 

laba atau rugi. Beberapa arus kas dari aktivitas operasi menurut PSAK No. 2 

Tahun 2009 antara lain: 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

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

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4. Pembayaran kas kepada karyawan. 

5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

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

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

kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

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

transaksi usaha dan perdagangan. Jumlah arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013). Penyajian laporan 

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

dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari dua metode 

berikut: 

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

penerimaan kas bruto diungkapkan. 

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

disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non kas, 

penangguhan atau akrual dari penerimaan pembayaran kas untuk 

operasidi masa lalu dan masa depan dan unsure penghasilan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa arus kas 

operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi 

perusahaan dapat menghasilkan aliran kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, pemeliharaan tersebut membayar deviden dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. 
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2.3.3 Arus Kas Investasi 

Menurut Kieso et al (2011 : 205) pengertian laporan arus kas investasi 

adalah sebagai berikut : 

“investing activities include making and collecting loan and acquiring and 

disposing of investments (both debt and equity) and property, pland and 

equipment”. 

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

menyatakan bahwa aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka 

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

Keuangan,2013). Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukanPengungkapan terpisah karena arus kas tersebut mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas 

yang berasal dari aktivitas investasi menurut PSAK No. 2 tahun 2009 adalah: 

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

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi 

dan aset tetap yang dibangun sendiri. 

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

tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya. 

3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. 

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

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 
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5. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contacts, 

option contracts dan swas contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

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

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa arus kas investasi 

meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan 

perusahaan untuk melakukan kegiatanya. Pembeliaan atau penjualan 

aktiva tetap seperti tanah, gedung, atau peralatan merupakan kegiatan 

investasi, atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam 

saham atau obligasi dari perusahaan lain. 

2.3.4  Arus Kas Pendanaan 

Menurut Kieso et al (2011 : 205) pengertian laporan arus kas pendanaan 

adalah sebagai berikut : 

 “Financing activities involve liability and equity item. They include (a) 

obtaining resources from ownwets and providing them with a return on 

their investments and (b) borrowing money from creditors and repaying the 

amounts borrowed”. 

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah akibat dari transaksi atau 

peristiwa penerimaan kas dan pengeluaran kas kepada para pemegang saham yang 

disebut sebagai pendanaan ekuitas, sedangkan penerimaan dan pengeluaran kas 

kepada kreditor disebut sebagai pendanaan utang. Pengertian arus kas dari 

aktivitas pendanaan menurut PSAK No.2 Tahun 2009 adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan 
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pinjaman entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013). Arus kas yang timbul dari 

aktivitas pendanaan perlu dilakukan pengungkapan terpisah karena berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

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

1. Penerimaan dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain. 

2. Pembayaran kas kepada pemiliku ntuk menarik atau menebus sahamentitas. 

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

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. 

4. Pelunasan pinjaman 

5. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan 

dengan sewa pembiayaan. Dalam penelitian arus kas ini, diukur dengan 

menggunakan proksi natural log dari total masing-masing komponen arus kas, 

hal ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Jika 

nilai total masing-masing komponen arus kas langsung dipakai begitu saja 

maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan 

menggunakan natural log, nilai nilai miliar bahkan triliun tersebut 

disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. 

Logaritma natural adalah logaritma dengan menggunakan basis bilangan e. 

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

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

dalamLn(x) atauLn(total dari masing-masing komponen arus kas). Sedangkan 

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

Berdasrkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa arus kas pendanaan 
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meliputi kegitan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang 

diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan 

pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan 

mengeluarkan wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham 

perbendaharaan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencakup 

pembayaran pokok pinjaman. 

2.4 Pasar Modal Efisien  

Menurut Eduardus Tandelilin (2010) dalam bukunya mendefinisikan 

bahwa:  

“Pasar efesien adalah pasar harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah 

mencerminkan semua informasi yang tersedia” 

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal yang efisien merupakan pasar, dimana 

harga-harga sekuritas yang terbentuk telah mencerminkan seluruh informasi yang 

ada.Informasi tersebut bisa berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar 

perusahaan. Harga pasar akan terbentuk setelah para investor mengolah semua 

informasi yang mereka peroleh yang selanjutnya direalisasikan dalam bentuk 

transaksi jual beli antar pelaku pasar. 

Dalam pasar modal yang efisien, informasi yang berkaitan dengan harga saham 

harus selalu tersedia di pasar.Informasi tersebut harus juga benar sehingga dapat 

digunakan investor untuk mengambil keputusan investasi secara tepat dan akurat. 

Dalam pasar modal yang efisien, bentuk dan pengungkapan informasi bukanlah 

hal yang penting melainkan isi dari informasi tersebut. 
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Pasar modal yang efisien secara informasional dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bentuk atau tingkatan yaitu : 

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Dalam efisiensi bentuk lemah ini menyatakan bahwa data-data historis atas 

harga di masa yang akan datang. Perubahan harga pada hari ini tidak ada 

hubungannya dengan perubahan harga yang akan terjadi kemarin. Jika 

informasi datangnnya secara acak banyak orang menyukai karena bisa 

mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi secara acak. 

Mereka yakin jika harga suatu saham mulai bergerak naik, maka harga 

saham tersebut akan bergerak naik untuk suatu jangka waktu tertentu dan 

mengembangkan suatu momentum. Berdasarkan penelitian-penelitian 

yang dilakukan, momentum suatu harga saham itu memang ada dan jika 

para pemodal dapat dengan cepat melakukan transaksi pada awal 

pergerakan naik harga sahamsaham tersebut, maka keuntungan besar dapat 

dicapai. Berarti technical analist tidak kebal terhadap efisien pasar bentuk 

lemah. 

b. Efisiensi pasar bentuk semi kuat (semi-strong form)  

Studi peristiwa (eventstudy) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga, digunakan 

untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan 

informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan 
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dua pengujian yang berbeda pengujian kandungan informasi dimaksudkan 

untuk melihatreaksi dari suatu pengumuman, jika pengumuman 

mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasarditunjukkan 

dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini 

dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga 

atau dengan menggunakan abnormal retun, Jika digunakan 

abnormalreturn, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang 

mengandung kandungan informasi akan memberikan abnormal return 

kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi akan 

memberikan abnormal returnkepada pasar. 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat(strong form) 

Efisiensi bentuk lemah menyatakan bahwa tidak ada satupun informasi 

yang tersedia baik publik maupun privat yang mengijinkan para pemodal 

untuk meraih keuntungan yang tidak normal secara konsisten. Bentuk ini 

menyatakan bahwa harga saham akan melakukan penyesuaian secara cepat 

terhadap informasi apapun, bahkan informasi yang tidak tersedia bagi 

semua pemodal (informasi privat). Salah satu jenis informasi privat adalah 

jenis informasi yang berasal dari orang dalam. Mereka mempunyai akses 

atas informasi berharga mengenai keputusan penting yang bersifat taktis 

dan strategis yang telah direncanakan oleh perusahaan. Sehingga dengan 

modal informasi tersebut mereka melakukan analisis dan mengambil 

posisi transaksi yang sesuai. Data empiris menyatakan bahwa informasi 
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privat yang demikian mampu memberikan keuntungan abnormal yang 

konsisten bagi para pemodal  yang memiliki informasi tersebut. 

2.5 Return Saham 

Return adalah  laba  atas  suatu  investasi  yang  biasanya  dinyatakan 

sebagai tarif  persentasi  tahunan. Return saham  merupakan  tingkat  keuntungan  

yang  akan diperoleh  investor  yang  menanamkan  dananya  di  pasar  modal. 

Return saham  ini dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan di 

pasar modal. Menurut Jogiyanto (2015:263) definisi return adalah: 

“Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang 

belum    terjadi    tetapi    yang    diharapkan akan    terjadi    di    masa 

mendatang”. 

Artinya  total  tingkat  pengembalian  adalah  total  keuntungan  atau  kerugian  

yang dialami   pada   investasi   selama   periode   tertentu.   Secara   matematis,   

total pengembalian  investasi  adalah  jumlah  dari  disribusi  kas  apapun  

(contohnya, dividen   atau   pembayaran   bunga)   ditambah   dengan   perubahan   

dalam   nilai investasi, dibagi dengan nilai periode awal investasi tersebut. 

Berdasarkan   pengertian   diatas   dapat   ditarik   kesimpulan return saham 

merupakan tingkat pengembalian yang diterima oleh investor di masa yang akan 

datang atas investasi yang dilakukan. 
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2.5.1  Faktor –Faktor Yang Mempemgaruhi Return Saham 

Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi jika pada saat transaksi  

perdagangan   terjadi,   terdapat   perubahan   terutama   perubahan   harga   

saham. Berubahnya harga saham akan mempengaruhi return saham  yaitu 

semakin tinggi harga  saham  berarti  semakin  meningkat return yang  diperoleh  

investor. Banyak sekali  yang mempengaruhi harga saham di pasar saham 

termasuk informasi yang bersifat   umum   namun   menurut Samsul   (2006:   

200),   faktor-faktor   yang mempengaruhi return saham terdiri atas faktor makro 

dan faktor mikro. 

1. Faktor makro yaitu faktor yang berada di luar perusahaan, yaitu:  

a) Faktor  makro  ekonomi  yang  meliputi  tingkat  bunga  umum  domestik, 

tingkat inflasi, kurs valuta asing dan kondisi ekonomi internasional. 

b) Faktor   non   ekonomi   yang   meliputi   peristiwa   politik   dalam   

negeri, peristiwa politik diluar negeri, peperangan, demonstrasi massa dan 

kasus lingkungan hidup. 

2. Faktor  mikro  yaitu  faktor  yang  berada  di  dalam  perusahaan  itu  sendiri, 

yaitu: 

a) Laba bersih per saham 

b) Nilai buku per saham 

c) Rasio utang terhadap ekuitas dan resiko keuangan lainnya. 
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Selain  faktor-faktor  diatas  kondisi  perusahaan  yang  bersangkutan  juga 

berpengaruh  terhadap  harga  saham  artinya  semakin  baik  kinerja  

perusahaan kemungkinanan  harga  saham  akan naik,  makin  tinggi  return  

saham  yang  akan diperoleh. 

2.5.2  Mengukur Return Saham 

Biasanya didefinisikan sebagai perubahan nilai antara periode t+1  dengan  

periode  t  ditambah  pendapatan-pendapatan  lain  yang  terjadi  selama periode  t  

tersebut. Return merupakan  hasil  yang  diperoleh  dari  investasi  saham yang  

terdiri  dari capital  gain  (loss)dan yield. Capital  gain merupakan  selisih untung 

(rugi) dari investasi sekarang yang relatif dengan harga periode yang lalu. Yield 

merupakan  persentase  permintaan  kas  periodik  terhadap  harga  investasi 

periode tertentu dari suatu investasi (Jogiyanto, 2015:264). 

Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah hasil yang 

diperoleh  dari  investasi  dengan  cara  menghitung  selisih  harga  saham  periode  

berjalan dengan periode sebelumnya, maka dapat ditulis dengan rumus : 

   (Jogiyanto 2015:265) 

Keterangan: : 
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2.5.3 Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan 

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

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

mempengaruhi penerapan laba atau rugi bersih, dan merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cuku 

puntuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

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

operasi akan memberikan sinyal positif kepada investor, akibatnya investor akan 

membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya meningkatkan return 

saham. 

Hubungan arus kas operasi dengan return saham dapat dijelaskan melalui 

hasil studi Ita Trisnawati (2009) hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa arus kas 

operasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (1998), Ngaisah 

(1998), Cahyani (1999) serta Kurniawan dan Indriantoro (2000) yang menyatakan 

arus kas operasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. 

2.5.4  Pengaruh Arus Kas Investasi Terhadap Return Saham 

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

mempengaruhi investasi dari aktiva tetap dan perolehan dari instrumen investasi 
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lain. Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan pengungkapan 

terpisah karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan 

arus kas masa depan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Niviansyah Rizal dan Selvia Roos Ana (2016) 

berdasarkan hasil uji hipotesis yangmenunjukkan bahwa arus kas investasi tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hal ini tidak sejalan dengan teori semakin 

tinggi arus kas investasi perusahaan maka semakin tinggi kepercayaan investor 

pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai expected return 

saham. 

2.5.5  Pengaruh Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham 

Menurut Daniaty (2006) yang dikutip dari studi Zaki muhammad (2017) 

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah akibat dari transaksi atau peristiwa 

penerimaan kas dan pengeluaran kas kepada para pemegang saham yang disebut 

sebagai pendanaan ekuitas, sedangkan penerimaan kas dan pengeluaran kas 

kepada kreditor disebut sebagai pendanaan utang. Arus kas dari pendanaan  

memiliki pengaruh terhadap return saham. Hal ini berarti setiap peningkatan 

pengeluaran untuk aktivitas pendanaan seperti pengumuman deviden akan diikuti 

dengan peningkatan return saham. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa 

arus kas dari aktivitas pendanaan juga terbukti tidak perpengaruh terhadap return 

saham.  
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2.6  Kerangka Pemikiran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh 

komponen arus kas terhadap 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 :            

   Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen (X)                                        Variabel dependen (Y) 

Arus kas operasi (X1) 

 

Arus kas investasi (X2) 

 

Arus kas pendanaan (X3) 

  

2.7  Penelitian Terdahulu 

1. Sri Prurwanti (2015) penelitian ini berjudul  pengaruh laba akuntansi dan 

arus kas  terhadap return saham perusahaan yang listing di bursa efek 

indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah  perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek tahun 2014. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 

a. Berdasarkan hasil olah data statistik diketahui bahwa nilai t hitung 

sebesar 2,892 dan >  t tabel yaitu -2,023 dengan nilai signifikansi 

0,006. Hal ini menunjukkan bahwa variabel laba akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Return saham (Y) 
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b. Berdasarkan hasil olah data statistik diketahu bahwa nilai t hitung ,l; 

sebesar 0,998 dan nilai signifikansi 0,324. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

c. Berdasarkan hasil olah data statistik diperoleh nilai t hitung sebesar -

1,778 dan nilai signifikansi 0,083, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

d. Berdasarkan hasil olah data statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,864 dan nilai signifikansi 0,007, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham.. 

2. Risna Rahmasari (2014) penelitian ini berjudul pengaruh arus kas ; operasi, 

investasi pendanaan serta laba akuntansi terhadap return saham pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan analisis linear berganda, berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :  

d. Hipotesis pertama menyatakan bahwa arus kas operasi, arus kas 

investasi, dan arus kas pendanaan serta laba akuntansi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, diterima. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 3,192 lebih besar dari F tabel 

sebesar 2,61 dan signifikan sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05.  

e. Hipotesis kedua menyatakan bahwa arus kas operasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, ditolak. Hal ini 
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ditunjukkan dari nilai – ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yaitu – 1,684 ≤ 0,220 

≤ 1,684 dan tingkat signifikan diatas 0,05 sebesar 0,827 berarti tidak 

signifikan.  

f. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa arus kas investasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, ditolak. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai – ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yaitu – 1,684 ≤ - 0,796 

≤ 1,684 dan tingkat signifikan diatas 0,05 sebesar 0,431 berarti tidak 

signifikan.  

g.  Hipotesis keempat menyatakan bahwa arus kas pendanaan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan arah 

koefisien negatif, diterima. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung < - 

ttabel yaitu –3,264 < - 1,684 dan tingkat signifikan dibawah 0,05 

sebesar 0,002.  

3. Gilbert Ayub at all (2017) penelitian ini berjudul pengaruh laba akuntansi 

dan arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

Datadianalisis menggunakan metode statistik dengan menggunakan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solutionsi) 24.00 dan model penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda 

(linear multiple regression)hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

arus kas operasi berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan terhadap 

return saham hal ini mengindikasikan bahwa informasi arus kas operasi 

tidak sepenuhnya dipergunakan tapi informasi arus kas operasi juga 
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merupakan sinyal positif bagi investor jika arus kas operasi positif maka 

investor dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan.  

a. Berdasarkan hasil analisis regresi, untuk variabel laba akuntansi t 

hitung 2,078 > t tabel 2,040 dan sig. 0,039 < 0,05 yang berarti H1 

diterima. Dengan demikian Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 

laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham 

terbukti.  

b.  Berdasarkan hasil analisis regresi, untuk variabel arus kas operasi t 

hitung 0,207 < t tabel 2,040 dan sig. 0,838 > 0,05 yang berarti H2 

ditolak. Dengan demikian Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan 

arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham tidak 

terbukti. 

4. David Bertoni Giantoro (2011) penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan 

Komponen Arus Kas dan Earning Per Share Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 17 

perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar, model analisis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

hasil penelitian ini menympulkan Informasi perubahan arus kas dilihat pada 

tiga komponen, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas 

investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan terhadap perusahaan yang berkapitalisasi besar yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, maka didapat hasil 

sebagai berikut : 
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a. Hasil perubahan arus kas aktivitas operasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham, ditunjukkan dengan nilai besar 

signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.008.  

b. Hasil perubahan arus kas aktivitas investasi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap return saham, ditunjukkan dengan nilai 

besar signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.621.  

c. Hasil perubahan arus kas aktivitas pendanaan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap return saham, ditunjukkan dengan nilai 

besar signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0,540.  

d. Perubahan earning per share berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham perushaan yang bergabung dalam kelompok 

indeks LQ45, ditunjukkan dengan hasli nilai signifikansi yang lebih 

kecil dari 0.05 yaitu 0.034. 

5. Stewart jones (2003) Penelitian ini berjudul On The Relationship Beetween 

Earnings, Cash flow and Returns : An Uustralian Postcript to Lev and 

Zarowin (1999) Penelitian ini menyumpulkan bahwa : 

While the sample period is considerably shorter than LZ, the result are 

generally consistent with LZ study, indicating low and declining patern in 

the relevance of financial statements over the past decade. How ever, while 

the overall result suggest that earnings and cash flow based variables 

possessed low explanotary value when related to stock returns over time, the 

statistical results reveal that the declines were not as sharp as those reported 
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by LZ furthermore, capitalization levels for intengibles was found a 

significantly higher in the new economy and intangible assets represented a 

significant proportion of total assets in the sector. 

2.8  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan 

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2009). 

Penolakan atau penerimaan hipotesis tergantung pada hasil penyelidikan 

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

yang kebenarannya masih diuji. Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

 : Arus kas dari aktivitas opersi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, 

 : Arus kas dari aktivitas opersi berpengaruh signifikan terhadap return 

saham, 

: Arus kas dari aktivitas investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, 

 : Arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, 

 : Arus kas dari aktivitas pendanaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, 
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 :Arus kas dari aktivitas pendanaan  berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, 
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BAB 3 

Metodologi Penelitian 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional ( correlational research) 

yang bertujuan untuk ada atau tidaknya pengaruh korelasional antara expected 

return dengan komponen arus kas. Penelitian ini menggunakan populasi LQ 45 di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2017. Objek penelitiannya merupakan 

laporan keuangan tahunan yang di publikasikan. 

3.2  Data Yang Akan Dihimpun   

  Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang 

berasal dari laporan keungan tahunan perusahaan (yang terdiri atas : laporan arus 

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

keuangan diperoleh dari website indonesia stock exchange (www.idx.co.id) 

maupun dari website perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data statistik dan jurnal penelitian yang dibuat oleh 

berbagai instansi. 
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2. Data sekunder yang merupakan data yang telah diolah oleh instansi terkait. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari indonesia stock exhange 

(bursa efek indonesia). 

3.4  Teknik Pengolahan Data 

Data sekunder yang dikumpulkan sebelumnya yakni laporan keuangan dan 

harga saham diolah dengan dengan menggunakan perangkat lunak microsoft 

excel. Expected return sebagai variabel independen dihitung dengan 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 

merupakm,an harga penutupan (closing price) tiap bulan setelah disesuaikan 

dengan stock split yang dilakukan perusahaan selama periode pengamatan. Return 

saham historis dihitung dengan menggunakan data harga saham bulanan sehingga 

periode pengamatan minimum berkisar selama 24 bulan. 

 Return saham perusahaan diperoleh dengan persamaan capital gain yaitu : 

1. Return Saham (Y) 

 

(Jogiyanto 2015:265) 
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Keterangan: : 

 

 

 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen arus kas. 

Komponen arus kas juga dibagi menjadi tiga bagian yaitu arus kas dari aktivitas 

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

aktivitas pendanaan (CFF). Komponen arus kas dihitung berdasarkan 

pertumbuhannya (perubahan dinilai berdasarkan persentase) dengan persamaan 

masing-masing.  

Alat yang digunakan yaitu teknik analisis horizontal adalah analisis yang 

mengadakan perbandingan laporan untuk beberapa periode sehingga akan 

diketahui perkembangannya (Sunyoto 2013 : 64). Dengan rumus sebagai berikut : 

1.   Perubahan Arus Kas Operasional (X1) 

 

Keterangan : 

CFO = Perubahan arus kas operasi  

  = arus kas operasi periode t 

 = arus kas operasi periode sebelumnya 

Pengaruh Arus Kas terhadap Perubahan..., Eko Prima Gultom, Ak.-Ibs, 2018



 
 
 

47 
 

                                                                                                   Indonesia Banking School 

2.   Perubahan Arus kas Investasi (X2) 

 

Keterangan: 

CFI = Perubahan arus kas investasi 

 = arus kas investasi periode t 

 = arus kas investasi periode sebelumnya 

 

3.   Perubahan Arus kas Pendanaan (X3) 

 

Keterangan  

CFF = Perubahan arus kas pendanaan 

 = arus kas pendanaan periode t 

 = arus kas pendanaan periode sebelumnya 

3.5  Teknik Pengujian Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah 

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

yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah model regresi linear 

berganda. Analisis regresi merupakan studi yang membahas masalah hubungan 
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fungsional antara variabel-variabel yang dinyatakan dengan persamaan 

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

kecil (least square  varimethod). Model regresi linear berganda digunakan untuk 

pengujian seluruh hipotesis dikarenakan untuk memngetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen yakni komponen arus kas terhadap variabel 

dependen yaitu return saham. 

Untuk menguji hipotesi, digunakan model yang digunakan penelitian 

sebelumnya, hanya saja terdapat perbedaan pada salah satu variabel 

independennya dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel laba 

bersih.  

 

Persamaan yang digunakan adalah : 

 

Dimana : 

= expected return saham perusahaan i pada periode t 

 = Koefisien konstanta 

 = Perubahan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan pada periode t 

 = Perubahan arus kas dari aktivitas investai perusahaan pada periode t 

 = Perubahan arus kas dari aktivitas Pendanaan perusahaan pada periode t 

β1-3 = Koefisien regresi variabel independen 
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Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian asumsi klasik penting agar model 

regresi dapat menjadi The Best Lineary Unbiased Estimator (BLUE) uji asumsi 

klasik tersebut antara lain : 

3.6  Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasanya 

merupakan model  regresi yang menghasilkan estimasimator linear tidak bias yang 

terbaik. Karena secara teoritis model regresi penelitian akan menghasilkan nilai 

parameter penduga yang sah apabila asumsi klasik regresi terpenuhi. Pada 

penelitian ini dilakukan lima pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, 

heteroskediatisasi, multikolinearitas, autokorelasi dan linearitas. 

3.6.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan karena untuk mengetahui apakah model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji ini penting 

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

variabel bebas (uji t) dan estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan hal ini. 

Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji f dan uji t dan estimasi nilai variabel 

terkait menjadi tidak valid (Gujarati : 2003).  

Dikarenakan analisis menggunakan metode parametik, maka persyarartan 

normalitas harus terpenuhi yakni data berasal dari distribusi normal. Uji 

normalitas residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 
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signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov > 0.05 maka asumsi normalitas 

terpenuhi. 

3.6.2  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2006). Syarat dari model regresi adalah tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Konsekuensi yang terjadi apabila dalam model regresi 

mengandung heteroskedastisitas adalah estimator yang kita gunakan tidak efisien 

baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Cara memperbaiki model apabia 

terdapat heteroskediatisasi adalah melakukan transformsi dalam bentuk membagi 

model regresi dengan salah satu variabel independen yang digunakan dalam 

model tersebut atau melakukan transformasi logaritma (Gujarati, 2003). Pengujian 

dalam penelitian ini  menggunakan hipotesis sesbagai berikut : 

 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

= terdapat masalah heterokedastisitas dalam model. 

Kriteria penguji yang diajukan adalah : 

 diterima apabila jika probability signifikansi > α ( homokedastisitas ) 

ditolak apabila jika probability signifikansi < α (heteroskedastisitas) 

3.6.3  Uji Multikoleniaritas 

Uji multikoleniaritas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya hubungan linear antara variabel independen dalam 

Pengaruh Arus Kas terhadap Perubahan..., Eko Prima Gultom, Ak.-Ibs, 2018



 
 
 

51 
 

                                                                                                   Indonesia Banking School 

model regresi. Permasalahan multikoleniaritas 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 pengguna nilai lag 

dari variabel-variabel independen tertentu dalam model regresi. Konsekuensi 

apabila dalam model terdapat multkolinearitas adalah terjadi kesalahan standart 

yang besar yang mengakibatkan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah 

meningkat. Konsekuensi lainnya yang terjadi adalah nilai (R kuadrat) yang 

diperoleh tinggi namun sedikit bahkan tidak satupun koefisien yang signifikan 

(Gurajati, 2003).  

Untuk melihat ada atau tidaknya multikoleniearitas pada model regresi 

berdasarkan pada nilai variation inflation faktor (VIF). Apabila nilai VIF sekitar 1 

daln kurang dari 10 dan korelasi antara variabel bebs adalah lemah (dibawah 0.9) 

maka dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Cara 

memperbaiki model apabila terdapat kolinearitas adalah dengan menggunakan 

data cross-sectional dan data urutan-waktu, mengeluarkan suatu variabel yang 

bias spesifikasi dan meakukan transformasi variabel. 

3.6.4  Uji Otokorelasi  

Otokorelasi adalah salah satu jenis korelasi lag (lag corelation) antara nilai-

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

otokorelasi diperlakukan sama sebagai korelasi pada umumnya. Uji otokorelasi 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara 

residual pada suatu pengamatan lain pada model regresi. Dalam penelitian ini, 
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otokorelasi tidak dilakukan karena pengujian dilakukan secara cross-section yang 

dilakukan dalam satu periode sehingga tidak ada pengaruh periode sebelumnya 

terhadap periode pengamatan.  

 Pengujian hipotesis dilakukan melakukan metode uji run tes untuk 

mengetahui nilai autokorelasi dimana nilai Asymn. Sig (2-tailed) lebih besar dari 

0.05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi dan sebaliknya. Sehingga analisis 

regresi dapat dilanjutkan (www.spssindonesia.com). 

3.7  Uji Linieritas Regresi 

 Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan suatu studi empiris 

sebaiknya linear, kuadrat atau kubik (Ghozali :2001). Dasar pengambilan 

keputusan dari uji ini dapat dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi 

> 0.05 dapat disimpulkan bahwa hubungan bersifat linear. 

3.8  Uji t (uji parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t yang terdapat dalam tabel. Tingkat keyakinan 

atau signifikansi (α) yang digunakan masing-masing sebesar 1%, 5%, dan 10%. 

Kriteria yang digunakan adalah : 

 ditolak jika t hitung < t tabel atau jika probability t ≤ (α ) 

 diterima jika t hitung > t tabel atau jika probability t > (α ) 
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Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (arus kas 

operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan) secara parsial terhadap 

variabel dependen (return saham). 

 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (arus kas 

operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan) secara parsial terhadap 

variabel dependen (return saham). 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dalam satu periode 

yaitu pada tahun 2017 untuk menilai koefisiensi respon dan nilai dari  ditahun 

tersebut dalam menilai relevansi nilai informasi arus kas dengan return saham.  
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 BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian 

 Penelitian ini mengambil objek berupa saham-saham perusahaan yang 

termasuk LQ 45. Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi yang dilakukan 

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

perusahaan yang berbeda setiap tahunnya dikarenakan oleh perubahan-perubahan 

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

masuk dalam LQ 45 didasarkan pada tolak ukur likuiditas dan kapitalisasi pasar. 

LQ 45 menggambarkan sekelompok saham pilihan yang memenuhi 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 3 (tiga) bulan. 

Daftar perusahaan yang menjadi objek penelitian ini dapat dilihat pada bagian 

lampiran.  

Secara keseluruhan, ada 45 perusahaan yang menjadi objek penelitian ini. 

Perusahaan perusahaan tersebut berasal dari industri yang berbeda-beda antara 

lain : industri perkebunan, industri properti, real estate dan kontruksi bangunan, 
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industri jasa keuangan dan perbankan, industri pertambangan, 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 komponen arus kas terhadap expected return periode tahun 2017 

menggunakan saham-saham LQ 45 per 31 desember 2016. 

4.2 Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hasil perhitungan untuk seluruh data baik expected return, dan komponen 

arus kas untuk periode 2017 dapat dilihat dari lampiran penelitian ini. Sebelum 

melakukan analisa regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik antara lain 

sebagai berikut : 

 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan 

dalam metode regresi, variabel dependen dan variabel independent atau keduanya 

telah berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendeteksi normal (Ghozali, 2005). 

 Untuk mendeteksi normalitas data, dapat dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov > 

0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi. 

Berikut ini hasil pengujian uji normalitas untuk periode tahun 2017. 
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Tabel 4.1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N  43 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,31629637 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,120 

Positive ,120 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 

 ,789 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,562 

Sumber : Spss diolah oleh peneliti. 

 

Hasil pengujian statistic one sample Klomogorov-Smirnov diatas 

menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.562. Artinya nilai tersebut 

lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi 

normal atau memenuhi syarat normalitas. 

4.2.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaans varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homo kedastisitas. Sementara itu, untuk 

varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Berikut ini hasil uji 

heteroskedastisitas : 
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Tabel 4.2 

Hasil uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,215 ,040  5,323 ,000 

CFO ,008 ,009 ,154 ,971 ,337 

CFI ,010 ,013 ,121 ,763 ,450 

CFF ,006 ,017 ,056 ,349 ,729 

a. Dependent Variable: abs_res 
Sumber : Spss data diolah peneliti. 

Berdasarkan hasil output SPSS diatas diperoleh interpretasi sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 

Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Dari Tabel Output Diatas 

Variabel bebas Sig. Keterangan Keputusan 

Arus kas Operasi (X1) 0.337 Sig.>0.05 Homoskedastisitas 

Arus kas Investasi (X2) 0.450 Sig.>0.05 Homoskedastisitas 

Arus kas Pendanaan (X3) 0.729 Sig.>0.05 Homoskedastisitas 

Sumber : data sekunder diolah peneliti. 

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak 

mengandung heteroskedastisitas. Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data 

dengan residual sehingga jika data dalam penelitian ini diperbesar tidak akan 

menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula. 
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4.2.4  Uji Multikolinieritas 

 Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi koloniearitas diantara 

variabel independent (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikoleniaritas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance atau variabel 

inflation factor (VIF) sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan : 

1. Jika nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat didimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model 

regresi. 

2. . Jika nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka dapat didimpulkan 

bahwa ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model 

regresi. 

Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperti table dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Variabel VIF 

Arus kas Operasi (X1) 

Arus kas Investasi (X2) 

Arus kas Pendanaan (X3) 

1.024 

1.008 

1.028 

Sumber : Data sekunder diolah peneliti. 

Table 4.4 diatas menunjukkaan nilai tolerance untuk semua variabel independent 

memiliki nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak lebih dari 10. Hal ini sesuai dengan 
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syarat multikolinieritas, sehingga semua variabel independent yan terdiri arus kas 

operasi, investasi dan pendanaan berdistribusi normal. 

4.2.5  Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi peneliti menggunakan metdoe uji run test dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

1. jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil < dari 0.05 maka terdapat 

gejala autokorelasi. 

2. jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar > dari 0.05 maka tidak 

terdapat gejala autokorelasi (www.spssindonesia.com). 

Berikut tabel hasil uji autokorelasi : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,05400 

Cases < Test Value 21 

Cases >= Test Value 22 

Total Cases 43 

Number of Runs 19 

Z -,923 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,356 

Sumber : Spss data diolah peneliti. 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui nilai Asymn. Sig (2-tailed) sebesar 0.356 > 

dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi 

sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan. 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Regresi Linier berganda 

Dalam pengelolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda, 

dilakukan beberapa tahap untuk mencari pengaruh antara variabel independen 

(arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan) dan variabel 

dependen (return saham), melalui pengaruh antara X1 (Arus Kas Operasional), 

X2 (Arus Kas Investasi,) X3 (Arus Kas Pendanaan) terhadap Y (Return Saham). 

Hasil persamaan regresi dihitung dengan SPSS sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6 

Hasil pengujian Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 

,106 ,065 
 

1,638 ,110 

CFO ,035 ,014 ,360 2,521 ,016 

CFI -,012 ,021 -,082 -,579 ,566 

CFF ,064 ,027 ,336 2,348 ,024 

a. Dependent Variable : return saham 

Sumber : Data Sekunder diolah  
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Dengan melihat table diatas dapat disusun persamaan linear berganda 

sebagai berikut : 

𝑬𝑹𝟏𝟕= 0.106+0.035CFO+(-0.012)CFI+0.064CFF 

Persamaa regresi diatas mempunya makna sebagai berikut : 

1. Arus kas operasi sebesar 0.035, nilai koefisien yang positif menunjukkan 

bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun pengamatan 2017. 

Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% dari arus kas aktivitas operasi 

akan menyebabkan kenaikan harga saham yang diterima sebesar nilai 

koefisiennya. 

2. Arus kas investasi sebesar (-0.012) , nilai koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa arus kas investasi berpengaruh negatif terhadap 

return saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun 

pengamatan 2017. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% dari arus kas 

aktivitas investasi akan menyebabkan penurunan harga saham yang 

diterima sebesar nilai koefisiennya. 

3. Arus kas pendanaan sebesar 0.064, nilai koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap 

return saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun 

pengamatan 2017. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% dari arus kas 

aktivitas pendanaan akan menyebabkan kenaikan harga saham yang 

diterima sebesar nilai koefisiennya. 
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4.3.2  Uji Statistik T (Uji parsial) 

 Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas (independent) secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependent (Ghozali, 2005). 

Dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Ho diterima jika thitung < ttabel artinya variabel independen secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Ho ditolak jika thitung > ttabel artinya variabel independen secara parsial  

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau 

3. Ho  diterima jika nilai signifikan (p value) > 0.05(5%), artinya variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

4. Ho  ditolak jika nilai signifikan (p value) < 0.05(5%), artinya variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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Hasil uji statistik t untuk penelitian ini dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Statistik t 

Variabel komponen 

Arus kas 

T Signifikansi 

Hitung Tabel 

Arus kas Operasi (X1) 2.521 2.02269 0.016 

Arus Kas Investasi (X2) 0.579 2.02269 0.566 

Arus Kas Pendanaan (X3) 2.348 2.02269 0.024 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel 

independent hanya 2 variabel yang signifikan terhadap return saham yaitu 

variabel arus kas operasional dan arus kas pendanaan. Arus kas operasional 

memiliki nilai probabilitas yang kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.016 dan arus kas 

pendanaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.024. Sedangkan variabel 

independent arus kas investasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.566 nilai 

probabilitas tersebut lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

tersebut hasil yang tidak signifikan. 

1. Uji t terhadap variabel arus kas operasional (X1) didapatkan thitung 

sebesar 2.521 dengan nilai signifikansi sebesar 0.016 karena thitung lebih 

besar dari ttabel (2.521>2.02269) atau signifikansi t lebih kecil daro 5% 

(0.016<0.05), maka secara parsial variabel arus kas dari aktivitas 

operasional berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 
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yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun pengamatan 2017 dengan 

demikian hipotesi dalam penelitian ini diterima. 

2. Uji t terhadap variabel arus kas investasi (X2) didapatkan thitung sebesar 

0.579 dengan nilai signifikansi sebesar 0.566 karena thitung lebih kecil 

dari ttabel  (0.579<2.02269) atau signifikansi t lebih besar dari 5% 

(0.566>0.05), maka secara parsial variabel arus kas dari aktivitas 

Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun pengamatan 2017 dengan 

demikian hipotesi dalam penelitian ini ditolak. 

3. Uji t terhadap variabel arus kas investasi (X2) didapatkan thitung sebesar 

2.348 dengan nilai signifikansi sebesar 0.024 karena thitung lebih besar 

dari ttabel  (2.348>2.02269) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% 

(0.024<0.05), maka secara parsial variabel arus kas dari aktivitas 

pendanaa berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan yang 

tergabung dalam indeks LQ45 tahun pengamatan 2017 dengan demikian 

hipotesi dalam penelitian ini diterima. 

4.4. Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham 

 Pembahasan dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 

ditemukan bukti bahwa terdapat pengaruh kandungan informasi arus kas aktivitas 

operasi terhadap return saham LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 
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penamatan 2017. Dimana kenaikan arus kas dari aktivitas operasional akan 

berpengaruh terhadap return saham. Hal ini didukung oleh hasil uji t dengan 

signifikansi sebesar 0.016 (signifikan<5%) sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial arus kas dari aktivitas 

operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham atau dengan kata 

lain Ha1
 diterima. 

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian David Bertoni Giantoro (2011) 

yang menguji tentang pengaruh perubahan komponen arus kas dan earnings per 

share terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam kelompok 

indeks LQ45, sebanyak 45 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasional secara 

signifikan berpengaruh terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

regresi antara arus kas operasi terhadap return saham ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu dengan nilai 0.008. 

 Dengan demikian arus kas operasi mempunyai relevansi nilai bagi investor 

untuk memprediksi return saham dimasa mendatang. 

4.4.2 Pengaruh Arus Kas Investasi Terhadap Return Saham 

Pembahasan dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 

ditemukan bukti bahwa terdapat pengaruh kandungan informasi arus kas aktivitas 

investasi terhadap return saham LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 

penamatan 2017. Dimana kenaikan arus kas dari aktivitas investasi tidak 
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berpengaruh terhadap return saham. Hal ini didukung oleh hasil uji t dengan 

signifikansi sebesar 0.566 (signifikan>5%) sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial arus kas dari aktivitas 

Investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham atau 

dengan kata lain Ha2
 ditolak. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Risna Rahma Sari (2014) 

yang meneliti tentang pengaruh arus kas operasi, investasi, pendanaan serta laba 

akuntansi terhadap return saham terhadap perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk variabel arus 

kas dari aktivitas investasi sebesar 0.431. Nilai ini lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas dari aktivitas 

investasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

 Arus kas investasi merupakan gambaran dari kegiatan investasi. Ketika 

arus kas invests perusahaan bernilai negative mengidentifikasi bahwa perusahaan 

lebih banyak melakukan investasi seperti pembelian aktiva tetap, aktiva tidak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lainnya, maka akan banyak mengurangi arus 

kas perusahaan dan mengakibatkan dana untuk pembagian return kepada para 

investor semakin kecil. 

4.4.3 Pengaruh Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham 

Pembahasan dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 

ditemukan bukti bahwa terdapat pengaruh kandungan informasi arus kas aktivitas 

pendanaan terhadap return saham LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia 
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tahun penamatan 2017. Dimana kenaikan arus kas dari aktivitas pendanaan akan 

berpengaruh terhadap return saham. Hal ini didukung oleh hasil uji t dengan 

signifikansi sebesar 0.024 (signifikan<5%) sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan , maka dapat disimpulkan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap return saham atau dengan kata lain 

Ha 3  diterima. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sri Purwanti (2015) yang 

melakukan penelitian mengenai pengaruh laba akuntansi dan arus kas terhadap 

return saham yang lsiting di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel arus 

kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan 

nilai t hitung sebesar 2.864 dan nilai signifikan (0.007<0.05). Sehingga 

disimpulkan variabel aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Arus kas pendanaan merupakan gambaran pengambilan kewajiban, 

pembayaran bunga, pembelian saham kembali, dan pembayaran dividen. Angka 

positif pada arus kas pendanaan mengidentifikasi bahwa semakin besar 

perusahaan menggunakan kas untuk aktivitas pendanaan maka deviden yang 

dibagikan oleh perusahaan akan menjadi semakin besar. Hal ini akan menarik 

investor untuk menginvestasikan modalnya ke perushaan tersebut. Hal ini 

memberikan informasi yang baik bagi investor karena akan meningkatkan return 

terhadap saham mereka dimasa yang akan datang. 
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4.5  Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh arus kas 

terhadap perubahan return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia terdapat banyak hal yang dapat dipertimbangkan bagi para pengamat 

pasar modal, pemakai laporan keuangan dan pihak lain yang berkepentingan.  

Pada periode penelitian, yakni tahun 2017 perubahan variabel arus kas dari 

aktivitas operasional dan pendanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham dan sebaliknya perubahan arus kas dari aktivitas investasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham.  

Arus kas operasi merupakan salah satu wealth value yang diperlukan 

investor untuk pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian arus kas 

operasi  mempunyai relevansi nilai bagi investor untuk memprediksi return saham 

dimasa mendatang. Harahap (2011) dalam bukunya menyatakan bahwa, arus kas 

operasi adalah kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan; seluruh transaksi dan peristiwa-

peristiwa lain yang tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi atau 

pembiayaan. Hal ini karena arus kas operasi mencerminkan kinerja atau realitas 

ekonomi perusahaan yang baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan return 

saham. 

 Arus kas pendanaan berpengaruh terhadap return saham. Hal ini berarti 

setiap peningkatan pengeluaran untuk aktivitas pendanaan akan diikuti dengan 

peningkatan return saham. Arus kas pendanaan dianggap informasi yang relevan 
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oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Menurut Harahap 

(2011) dalam kutipan bukunya menyatakan bahwa, kegiatan yang termasuk 

kegiatan pembiayaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan, berupa 

kegiatan mendapatkan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan 

prospek penghasilan dari sumber dana tersebut, meminjam dan membayar utang 

kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang 

tertentu. 

 Arus kas Investasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini berarti 

setiap peningkatan pengeluaran untuk aktivitas pendanaan tidak akan diikuti 

dengan peningkatan return saham. Menurut Harahap (2011) dalam bukunya 

Kegiatan yang termasuk kegiatan pembiayaan adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

jangka panjang perusahaan, berupa kegiatan mendapatkan sumber-sumber dana 

dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari sumber dana tersebut, 

meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka 

panjang untuk membayar utang tertentu. Sehingga unsur ini lebih diperlukan 

krediur dari pada investor. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

  

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan analisis dan uji hipotesis pengaruh arus kas operasi, 

arus kas investasi, arus kas pendanaan terhadap return saham pada perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2017. Arah hubungan positif dan searah antara arus kas operasi dan 

return saham. 

2. Arus kas Investasi tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2017. Arah hubungan negatif dan tidak searah antara arus 

kas investasi dan return saham. 

3. Arus kas pendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2017. Arah hubungan positif dan searah antara arus kas pendanaan 

dan  return saham. 
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5.1 Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis 

Bagi kalangan akademis disarankan agar meneliti lebih dalam kembali 

apa yang ada dalam penelitian ini dan menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan dalam hal 

akuntansi khususnya return saham. 

2. Bagi Praktisi 

a) Bagi Perusahaan  

Diharapkan agar lebih memperhatikan kepentingan para 

investor atau pemegang saham dalam penyampaian informasi 

mengenai perusahaan. Karena hal tersebut bertujuan untuk 

memberikan kepercayaan kepada investor mengenai 

perusahaan dan untuk mempertahankan para investor yang 

berinvestasi. 

b) Bagi Investor 

Sebaiknya Investor lebih mempertimbangkan faktor-faktor 

yang terdiri dari arus kas operasi dan arus kas pendanaan dalam 

menganalisis masalah return saham yang terjadi antara 

perusahaan dan investor. 
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c) Bagi para peniliti yang akan melakukan penelitian dalam 

bidang yang sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai 

referensi, maka sekiranya perlu dikaji kembali. Karena tidak 

tertutup kemungkinan masih ada pernyataan – pernyataan yang 

belum atau yang kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa 

masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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Lampiran 1 : 

  Daftar saham perusahaan yang termasuk LQ45 

per 31 desember 2017 

NO  KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN  

1 ADHI ADHI KARYA (PERSERO) TBK  

2 ADRO ADARO ENERGI TBK  

3 AKRA AKR CORPORINDO TBK  

4 ANTM ANEKA TAMBANG PERSERO  

5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK  

6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK  

7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA TBK  

8 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA TBK  

9 BBTN BANK TABUNGAN NRGARA (PERSERO) TBK  

10 BJBR BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK  

11 BKSL SENTUL CITY TBK  

12 BMRI BANK MANDIRI (PERSERO) TBK  

13 BRPT BARITO PACIFIK TBK  

14 BSDE BUMI SERPONG DAMAI TBK  

15 ELSA ELNUSA TBK  

16 EXCL XL AXIATA TBK  

17 GGRM GUDANG GARAM TBK  

18 HMSP HM SAMPOERNA TBK  

19 ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK  

20 INCO VALE INDONESIA TBK  

21 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK  

22 INDY INDIKA ENERGI TBK  

23 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER TBK]  

24 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA TBK  

25 ITMG INDO TAMBANG RAYA MEGAH TBK  

26 JSMR JASA MARGA (PERSERO) TBK  

27 KLBF KALBE FARMA TBK  

28 LPKR LIPPO KARAWACI TBK  

29 LPPF MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK  

30 MEDC MEDCO ENERGY INTERNATIONAL TBK  

31 MNCN MEDIA NUSANTARA CITRA TBK  

32 PGAS PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK  

33 PTBA BUKIT ASAM TBK  

34 PTPP PP PERSERO TBK  

35 SCMA SURYA CITRA MEDIA TBK  

Pengaruh Arus Kas terhadap Perubahan..., Eko Prima Gultom, Ak.-Ibs, 2018



                                                                                         Indonesia Banking School 

36 SMGR SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK  

37 SRIL SRI REZEKI ISMAN INDONESIA TBK  

38 SSMS SAWIT SUMBER MAS SARANA TBK  

39 TLKM 

TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) 

TBK  

40 TPIA CHANDRA ASRI RETROCHEMICAL TBK  

41 UNTR UNITED TRACTOR TBK  

42 UNVR UNILEVER INDONESIA TBK  

43 WIKA WIJAYA KARYA PERSERO  

44 WSBP WASKITA BETON PRECAST TBK  

45 WSKT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK  

Sumber : www.idx.co.id 
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Lampiran 2 : 

 

 Data Perubahan Komponen Arus Kas dan Return Saham Tahun Periode 

2017 

KODE 
SAHAM Perubahan CFO Perubahan CFI 

Perubahan 
CFF Return saham 

ADHI 0,206181238 0,731535667 1,78304713 -0,145524254 

ADRO 0,263731953 0,897606662 2,954585308 0,069804401 

AKRA -0,601740018 -0,436242554 -0,64232033 -0,015965613 

ANTM 0,358270256 1,091508097 -0,952776151 0,006915464 

ASII -0,365545156 2,014028056 0,30224525 0,112136465 

BBCA -0,804693286 -0,647301638 0,707202066 0,304373435 

BBNI 1,10175636 -0,208367347 -0,597394541 0,365011143 

BBRI 0,805126565 8,323837032 0,53172858 0,287534626 

BBTN -0,967186584 -0,578243105 4,084116756 0,512881116 

BJBR -0,867275859 -0,661500815 8,62297071 0,762396694 

BKSL -0,92657251 2,072482781 2,740286005 0,351053159 

BMRI -0,88071846 -0,148459113 -0,644398492 0,261275096 

BRPT -0,225951736 2,148856457 5,629982695 0,185116471 

BSDE 7,938734792 2,054970186 -0,525000863 -0,072062324 

ELSA 0,122288595 0,214340152 -0,594556053 0,822982039 

EXCL 0,31457611 0,723725785 -0,641222057 0,013368283 

GGRM 0,182616448 0,455312858 -0,321569695 0,086152573 

HMSP 0,09233323 0,05140459 0,209410878 -0,008363705 

ICBP 0,1285515 0,890698992 -0,159178261 0,013516835 

INCO 10,36818182 2,737989079 -0,025593125 0,100239543 

INDF -0,093065349 6,136675137 -0,973208984 0,081289611 

INDY 3,640512121 1,852752027 -1 1,694213555 

INKP 3,059525842 -0,995686887 -0,477013325 2,147449636 

INTP -0,215454033 -0,218685832 1,213962508 0,033153068 

ITMG 1,196448245 2,013265306 2,27471045 0,808616043 

JSMR 0,940357593 -0,088174707 0,666232912 0,085841398 

KLBF -0,070152056 0,097190141 0,03716958 0,049850177 

LPKR 1,03354 3,32776618 3,340488527 -0,299620413 

LPPF -0,125550341 0,80430144 0,135805069 -0,323529412 

MEDC 20,36158995 -0,578091343 0 1,185939197 

MNCN 0,118144868 2,703900619 -0,100264823 -0,171264856 

PGAS -0,169330012 1,699470689 1,497571632 -0,174926208 

PTBA 0,252598859 0,701782501 0,984744851 0,389417215 

PTPP 0,48224164 1,137388045 -0,609259586 -0,201630411 

SCMA -0,096921422 1,103267817 -0,268758088 -0,144063028 

SMGR -0,470042245 -0,368799902 0,983865511 -0,002777778 
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SRIL 4,305499356 -0,639508273 1,02690036 0,302385558 

SSMS 0,37685496 11,69093642 0,48581962 -0,077016521 

TLKM 0,046029091 0,197771891 0,175760961 0,129215199 

TPIA -0,999171232 2,321475167 0,846445803 0,719774062 

UNTR 0,194481838 3,406827854 -0,900856628 0,839182818 

UNVR 0,056198488 -0,099678039 0,055687201 0,107987158 

WIKA 0,693324342 0,97048896 -0,702721403 -0,159173995 

WSBP -0,204654182 0,562828205 -0,932463701 -0,358571429 

WSKT -0,232253901 1,013952047 -0,081409819 -0,100055989 
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Lampiran 3 : 

           Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz

ed Residual 

N 43 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,31629637 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,120 

Positive ,120 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,789 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,562 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Data diolah dengan SPSS) 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji Heteros Kedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,215 ,040  5,323 ,000 

CFO ,008 ,009 ,154 ,971 ,337 

CFI ,010 ,013 ,121 ,763 ,450 

CFF ,006 ,017 ,056 ,349 ,729 

a. Dependent Variable: abs_res 

(Data diolah dengan SPSS) 
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Lampiran 4 :  

Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) ,106 ,065  1,638 ,110   

CFO ,035 ,014 ,360 2,521 ,016 ,977 1,024 

CFI -,012 ,021 -,082 -,579 ,566 ,992 1,008 

CFF ,064 ,027 ,336 2,348 ,024 ,973 1,028 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

(Data diolah dengan SPSS) 

 

 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 
Unstandardiz

ed Residual 

Test Valuea -,05400 

Cases < Test Value 21 

Cases >= Test 

Value 

22 

Total Cases 43 

Number of Runs 19 

Z -,923 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,356 

a. Median 

(Data diolah dengan SPSS) 
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Lampiran 5 :  

Hasil Uji Regresi Linier 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,106 ,065  1,638 ,110 

CFO ,035 ,014 ,360 2,521 ,016 

CFI -,012 ,021 -,082 -,579 ,566 

CFF ,064 ,027 ,336 2,348 ,024 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

(Data diolah dengan SPSS) 
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Lampiran 6:    Data Perubahan Arus Kas 

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 ADHI ADHI KARYA (PERSERO) TBK 1,932,737,759,213 2,331,232,023,176 165,846,761,090 287,169,582,070 1,201,008,413,740 3,342,463,018,918 0.2061812 0.7315357 1.7830471

2 ADRO ADARO ENERGI TBK 675,523 853,680 228,384 433,383 72,994 288,661 RIBU DOLLAR 0.2637320 0.8976067 2.9545853

3 AKRA AKR CORPORINDO TBK 945,933,227,000 376,727,350,000 759,381,803,000 428,107,146,000 778,802,886,000 $278,561,959,000 -0.6017400 -0.4362426 -0.6423203

4 ANTM ANEKA TAMBANG PERSERO 1,015,391,750,000 137,9176,412,000 1,382,046,458,000 2,890,561,357,000 568,358,413,000 26,840,072,000 0.3582703 1.0915081 -0.9527762

5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 3,953,000,000,000 2,508,000,000,000 998,000,000,000 3,008,000,000,000 4,053,000,000,000 5,278,000,000,000 -0.3655452 2.0140281 0.3022453

6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 42,692,516,000,000 8,338,135,000,000 57,303,144,000,000 20,210,725,000,000 3,506,244,000,000 5,985,867,000,000 -0.8046933 -0.6473016 0.7072021

7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA TBK 15,999,000,000,000 33,626,000,000,000 29,400,000,000,000 23,274,000,000,000 8,060,000,000,000 3,245,000,000,000 1.1017564 -0.2083673 -0.5973945

8 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA TBK 21,770,833,000,000 39,299,109,000,000 3,324,382,000,000 30,995,996,000,000 7,081,628,000,000 10,847,132,000,000 0.8051266 8.3238370 0.5317286

9 BBTN BANK TABUNGAN NRGARA (PERSERO) TBK 9,783,925,000,000 321,044,000,000 1,974,142,000,000 832,608,000,000 1,588,435,000,000 8,075,789,000,000 -0.9671866 -0.5782431 4.0841168

10 BJBR BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK 5,105,778,000,000 677,660,000,000 3,653,802,000,000 1,236,809,000,000 422,808,000,000 4,068,669,000,000 -0.8672759 -0.6615008 8.6229707

11 BKSL SENTUL CITY TBK 517,504,495,247 37,999,056,185 134,704,957,481 413,878,662,317 161,898,638,996 605,547,213,729 -0.9265725 2.0724828 2.7402860

12 BMRI BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 41,521,119,000,000 4,952,703,000,000 6,162,781,000,000 5,247,860,000,000 1,974,522,000,000 702,143,000,000 -0.8807185 -0.1484591 -0.6443985

13 BRPT BARITO PACIFIK TBK 436,518 337,886 135,325 426,119 99,971 662,806 RIBU DOLLAR -0.2259517 2.1488565 5.6299827

14 BSDE BUMI SERPONG DAMAI TBK 264,246,326,033 2,362,027,828,111 981,536,181,821 2,998,563,771,963 1,253,749,408,098 595,529,887,165 7.9387348 2.0549702 -0.5250009

15 ELSA ELNUSA TBK 447,139,000,000 392,459,000,000 295,227,000,000 358,506,000,000 295,227,000,000 119,698,000,000 -0.1222886 0.2143402 -0.5945561

16 EXCL XL AXIATA TBK 7,311,992,000,000 9,612,170,000,000 3,849,154,000,000 6,634,886,000,000 5,368,524,000,000 1,926,108,000,000 0.3145761 0.7237258 -0.6412221

17 GGRM GUDANG GARAM TBK 6,937,650,000,000 8,204,579,000,000 2,226,043,000,000 3,239,589,000,000 5,129,762,000,000 3,480,186,000,000 0.1826164 0.4553129 -0.3215697

18 HMSP HM SAMPOERNA TBK 14,076,579,000,000 15,376,315,000,000 362,419,000,000 381,049,000,000 10,376,715,000,000 12,549,712,000,000 0.0923332 0.0514046 0.2094109

19 ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 4,584,964,000,000 5,174,368,000,000 1,560,132,000,000 2,949,740,000,000 2,159,227,000,000 1,815,525,000,000 0.1285515 0.8906990 -0.1591783

20 INCO VALE INDONESIA TBK 13.420 152.561 19.961 74.614 42.824 41.728 RIBU DOLLAR 10.3681818 2.7379891 -0.0255931

21 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 7,175,603,000,000 6,507,803,000,000 848,823,000,000 6,057,774,000,000 5,807,917,000,000 155,600,000,000 -0.0930653 6.1366751 -0.9732090

22 INDY INDIKA ENERGI TBK 40,022,412 185,724,488 116,662,550 332,809,326 150,000 0 US DOLLAR 3.6405121 1.8527520 -1.0000000

23 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER TBK] 163.996 665.746 85.097 367.033 210.361 110.016 RIBU DOLLAR 3.0595258 3.3131133 -0.4770133

24 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA TBK 3,546,000,000,000 2,782,000,000,000 974,000,000,000 761,000,000,000 1,547,000,000,000 3,425,000,000,000 -0.2154540 -0.2186858 1.2139625

25 ITMG INDO TAMBANG RAYA MEGAH TBK 145,224 318,977 24,500 73,825 60,784 199,050 RIBU DOLLAR 1.1964482 2.0132653 2.2747105

26 JSMR JASA MARGA (PERSERO) TBK 2,245,042,812 4,356,185,866 13,904,349,817 12,678,337,851 4,124,886,070 6,873,020,928 mill iar 0.9403576 -0.0881747 0.6662329

27 KLBF KALBE FARMA TBK 2,159,833,281,176 2,008,316,536,066 1,014,922,828,804 1,113,563,321,510 941,395,591,980 976,386,871,130 -0.0701521 0.0971901 0.0371696

28 LPKR LIPPO KARAWACI TBK 409,000,000 4,507,000,000 479,000,000 2,073,000,000 1,351,000,000 5,864,000,000 10.0195599 3.3277662 3.3404885

29 LPPF MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2,531,383,000,000 2,213,567,000,000 506,621,000,000 914,097,000,000 1,258,576,000,000 1,429,497,000,000 -0.1255503 0.8043014 0.1358051

30 MEDC MEDCO ENERGY INTERNATIONAL TBK 20,820,266 444,753,985 578,183,017 243,940,420 121,007,026 121,007,026 ud dollar 20.3615900 -0.5780913 0.0000000

31 MNCN MEDIA NUSANTARA CITRA TBK 1,965,553,000,000 2,197,773,000,000 196,174,000,000 726,609,000,000 1,668,661,000,000 1,501,353,000,000 0.1181449 2.7039006 -0.1002648

32 PGAS PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK 481,804,258 400,220,337.00 15,481,648 41,792,255 281,089,214 702,040,447 juta us dolar -0.1693300 1.6994707 1.4975716

33 PTBA BUKIT ASAM TBK 1,928,346,000,000 2,415,444,000,000 315,119,000,000 536,264,000,000 1,011,134,000,000 2,006,843,000,000 0.2525989 0.7017825 0.9847449

34 PTPP PP PERSERO TBK 986,831,000,000 1,462,722,000,000 1,826,287,000,000 3,903,484,000,000 6,899,358,000,000 2,695,858,000,000 0.4822416 1.1373880 -0.6092596

35 SCMA SURYA CITRA MEDIA TBK 1,384,730,000,000.00 1,250,520,000,000.00 250,320,000,000 526,490,000,000 1,367,810,000,000.00 1,000,200,000,000 -0.0969214 1.1032678 -0.2687581

36 SMGR SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 5,180,011,000,000 2,745,187,000,000 5,529,207,000,000 3,490,036,000,000 780,378,000,000 1,548,165,000,000 -0.4700422 -0.3687999 0.9838655

37 SRIL SRI REZEKI ISMAN INDONESIA TBK 5.437 28.846 83.461 30.087 62.304 126.284 RIBU DOLLAR 4.3054994 -0.6395083 1.0269004

38 SSMS SAWIT SUMBER MAS SARANA TBK 659,083,189,000 907,461,958,000 26,968,817,000 342,259,542,000 991,436,780,000 1,473,096,220,000 0.3768550 11.6909364 0.4858196

39 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK 47,231,000,000,000 49,405,000,000,000 27,557,000,000,000 33,007,000,000,000 17,905,000,000,000 21,052,000,000,000 0.0460291 0.1977719 0.1757610

40 TPIA CHANDRA ASRI RETROCHEMICAL TBK 475,893 394.405 68.982 229.122 204,983 378,490 RIBU DOLLAR -0.9991712 2.3214752 0.8464458

41 UNTR UNITED TRACTOR TBK 10,005,397,000,000 11,951,265,000,000 2,485,056,000,000 10,951,214,000,000 3,027,686,000,000 300,175,000,000 0.1944818 3.4068279 -0.9008566

42 UNVR UNILEVER INDONESIA TBK 6,684,219,000,000 7,059,862,000,000 1,779,098,000,000 1,601,761,000,000 5,150,214,000,000 5,437,015,000,000 0.0561985 -0.0996780 0.0556872

43 WIKA WIJAYA KARYA PERSERO 1,113,343,805 1,885,252,166 1,338,524,756 2,637,548,255 9,175,983,354 2,727,823,454 0.6933243 0.9704890 -0.7027214

44 WSBP WASKITA BETON PRECAST TBK 3,034,905,000,000 2,413,799,000,000 833,320,000,000 1,302,336,000,000 7,975,859,000,000 538,660,000,000 -0.2046542 0.5628282 -0.9324637

45 WSKT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK 7,762,410,000,000 5,959,560,000,000 9,552,720,000,000 19,238,720,000,000 22,459,330,000,000 20,630,920,000,000 -0.2322539 1.0139520 -0.0814098

KODE SAHAMNAMA PERUSAHAANNO PERUBAHAN CFIKURS PERUBAHAN CFFOPERASIONAL INVESTASI PENDANAAN

ARUS KAS

PERUBAHAN CFO
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1 ADHI ADHI KARYA (PERSERO) TBK 2499.583333 2135.833333 -0.145524254

2 ADRO ADARO ENERGI TBK 1022.5 1736.25 0.69804401

3 AKRA AKR CORPORINDO TBK 6785.416667 6677.083333 -0.015965613

4 ANTM ANEKA TAMBANG PERSERO 698.9166667 703.75 0.006915464

5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 7450 8285.416667 0.112136465

6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 14147.91667 18454.16667 0.304373435

7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA TBK 5235 7145.833333 0.365011143

8 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA TBK 2256.25 2905 0.287534626

9 BBTN BANK TABUNGAN NRGARA (PERSERO) TBK 1762.916667 2667.083333 0.512881116

10 BJBR BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK 1411.666667 2487.916667 0.762396694

11 BKSL SENTUL CITY TBK 83.08333333 112.25 0.351053159

12 BMRI BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 5155.166667 6502.083333 0.261275096

13 BRPT BARITO PACIFIK TBK 404.25 1691.833333 3.185116471

14 BSDE BUMI SERPONG DAMAI TBK 1925.416667 1786.666667 -0.072062324

15 ELSA ELNUSA TBK 1925.416667 340.8333333 -0.822982039

16 EXCL XL AXIATA TBK 3179.166667 3221.666667 0.013368283

17 GGRM GUDANG GARAM TBK 65460.41667 71100 0.086152573

18 HMSP HM SAMPOERNA TBK 3955.583333 3922.5 -0.008363705

19 ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 8477.083333 8591.666667 0.013516835

20 INCO VALE INDONESIA TBK 2261.25 2487.916667 0.100239543

21 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 7560.416667 8175 0.081289611

22 INDY INDIKA ENERGI TBK 521.3333333 1404.583333 1.694213555

23 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER TBK] 972.0833333 3059.583333 2.147449636

24 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA TBK 17720.83333 18308.33333 0.033153068

25 ITMG INDO TAMBANG RAYA MEGAH TBK 10513.33333 19014.58333 0.808616043

26 JSMR JASA MARGA (PERSERO) TBK 5019.916667 5450.833333 0.085841398

27 KLBF KALBE FARMA TBK 1529.583333 1605.833333 0.049850177

28 LPKR LIPPO KARAWACI TBK 987.9166667 691.9166667 -0.299620413

29 LPPF MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 18062.5 12218.75 -0.323529412

30 MEDC MEDCO ENERGY INTERNATIONAL TBK 307 671.0833333 1.185939197

31 MNCN MEDIA NUSANTARA CITRA TBK 1963.333333 1627.083333 -0.171264856

32 PGAS PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK 2682.083333 2212.916667 -0.174926208

33 PTBA BUKIT ASAM TBK 1708.75 2374.166667 0.389417215

34 PTPP PP PERSERO TBK 3761.833333 3003.333333 -0.201630411

35 SCMA SURYA CITRA MEDIA TBK 2961.666667 2535 -0.144063028

36 SMGR SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 9750 9722.916667 -0.002777778

37 SRIL SRI REZEKI ISMAN INDONESIA TBK 258.5 336.6666667 0.302385558

38 SSMS SAWIT SUMBER MAS SARANA TBK 1715 1582.916667 -0.077016521

39 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK 3820.5 4314.166667 0.129215199

40 TPIA CHANDRA ASRI RETROCHEMICAL TBK 1858.916667 5055.833333 1.719774062

41 UNTR UNITED TRACTOR TBK 15908.33333 29258.33333 0.839182818

42 UNVR UNILEVER INDONESIA TBK 42829.16667 47454.16667 0.107987158

43 WIKA WIJAYA KARYA PERSERO 2530.25 2127.5 -0.159173995

44 WSBP WASKITA BETON PRECAST TBK 583.3333333 374.1666667 -0.358571429

45 WSKT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK 2530.25 2277.083333 -0.100055989

RETURN SAHAMNO KODE SAHAMNAMA PERUSAHAAN RATA RATA SAHAM 2016 RATA-RATA SAHAM 2017

Lampiran 7 :   Data Perubahan Harga Saham 
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Curriculum Vitae 

Eko Prima Gultom 

082166213156 

gultom_prima@yahoo.com 

Personal Data 

 
Name    : Eko Prima Gultom 
Place/Date of Birth : Bukit Dua/ July 20nd, 1989 
Gender  : Male 
Marital Status       : Single  
Address   : Jl. Mampang Prapatan XII, No. 20, Jakarta Selatan. 
Religion   : Kristen Protestan 
Email   : gultom_prima@yahoo.com 
 

Education 

 
Formal 

 
2015-2018  Bacelor Degree (S1) Major Accounting Of  STIE Indonesia Banking 
School  
   Jakarta, GPA : 3.23 /4,00. 
2009- 2012 Diploma III Degree (D3) Major Accounting/ Computer Accounting of 

Politeknik LP3I Gajah Mada Medan, GPA : 3,21 / 4,00. 

2004-2007 Senior High School, Major: IPS. (SMU Swasta MARS 

Pematangsiantar). 

Course 

1) Student of ILP Prediction Score For The TOEFL Test Class course has taken 

a     TOEFL prediction test conducted by ILP Medan. 

2) Student of MS. Office and MYOB: Unit Pelatihan Komputer (UPK) of LP3I 
Gajah    Mada Medan 2011. 

 
Skills 

1.  Computer Knowledge: Microsoft Office (Words, Excel, Power Point, Visio, 
Publisher, Access), and daily use of a range of Internet functions, including e-mail 
and  Internet research. 

2. Statistical Ability:Basic accounting and financial statements. 
3. Active in English : Writing, Reading and Pasif in Speaking 
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Training, Seminar, & Organization 

Training 
 

1. Brevet B at campus LP3I Gajah Mada Medan, in collaboration with the Finance 
 Department of government. 
2. Field practice (PKL) in Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah in 2012 which was 
held  for 3 months. 
3. Development of teaching practices in sma N 1 Girsang sipangan Bolon parapat for 
1  month  
4. Following the introduction of Training Systems & Environmental Education (PSPL) 
at  Polytechnic LP3I Medan on October 12, 2009. 
5. Anti Money Loundering at PT. Bank Hsbc Menara Mulia Jakarta Selatan April, 
2017 
 

Seminar 
 
1. Following Handsome Seminar Class at Polytechnic LP3I Field on November ,  2010. 
2. Following Seminar Club 100 Million in Unimed Auditorium on March , 2011. 
3. Follow Entrepreneurship Seminar held in Bank SUMUT with the main speaker Director of 

bank Sumut. 
 
Organization 
1. Has served as Public Relation Section at YPDPA (Pemuda Kristen Dan Pendalaman 

Alkitab Sumatra Utara) Period 2011-2013 
2.  Served public relations section at KMK LP3I Gajah Mada Field 2010-2011 
3. Served as coordinator of the celebration of Christmas LP3I Gajah Mada Medan 2011 
4. HSBC Volunteer Community on 2016-2017 Jakarta 

 
Working Experience 

 
PT. Adira Dinamika Insurance  
(Medan Sumatera Utara) 
Period : Oktober 25th,2012 - juni 30rd, 2013 
Purpose : Temporary 
Position : Policy Production Adm 
 
PT Bank HSBC Indonesia 
(Jakarta Selatan) 
Period : Juli 25th,2016 – juli 03rd, 2018 
Purpose : Temporary 
Position : Account Support 
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