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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 
 
 
                                                 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 
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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 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 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 
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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 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 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. 

. 

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” 
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1.2 Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar blakang masalah diatas, pada penelitian ini peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut : 
 Bagaimana pengaruh perubahan arus kas operasi terhadap return saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2017 
 Bagaimana pengaruh perubahan arus kas investasi terhadap return saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2017 
 Bagaimana pengaruh perubahan arus kas Pendanaan terhadap return saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2017. 
1.3 Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti secara empirik serta 
memperkuat kembali kesimpulan atas hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai : 

 Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada 
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017. 

 Untuk mengetahui pengaruh arus kas Investasi terhadap return saham pada 
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017. 

 Untuk mengetahui pengaruh arus kas Pendanaan terhadap return saham pada 
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pihak-pihak 
seperti : 
 Para pelaku dan pengamat pasar modal tentang kandungan informasi yang dimiliki 

arus kas dipasar modal. 
 Para pemakai laporan keuangan diharapkan dapat memberikan masukan tentang 

penggunaan arus kas untuk pengambilan keputusan. 
 Para peneliti berikutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan 

informasi akuntansi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. 
 

2 LANDASAN TEORI 
 

2.1 Teori Signal  

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) 

2.2 Pasar Modal 

Eduardus Tandelilin (2010) mendefinisikan pasar modal sebagai pertemuan antara 
pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 
memperjualbelikan sekuritas. 
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2.3 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.  

 
2.4 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”. 

 
2.5 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”. 

2.6 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”. 

2.7  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”. 

 
1.6 Hipotesis  
 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Arus Kas Operasional, Arus Kas 
Investasi ,dan Arus Kas Pendanaan berpengaruh secara signifikan  terhadap Harga 
Saham. 
 

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. 
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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. 

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data tidak 
langsung yang dapat diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 3.3.1  Variabel Independen Variabel independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Arus Kas Operasional Dilihat dari jumlah arus kas operasional.  

b. Arus Kas Investasi Dilihat dari jumlah arus kas investasi. 

 c. Arus Kas Pendanaan Dilihat dari jumlah arus kas pendanaa 

3.3.2  Variabel Dependen 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Harga Saham. 

a. Harga Saham  
Dilihat dari perubahan harga saham. 

 
4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Asumsi Klasik 

4.1.1 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. 
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Berikut ini hasil pengujian uji normalitas untuk periode tahun 2017. 
  
 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. 

 
4.1.2  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  
 

Tabel 4.2 
Hasil uji Heteroskedastisitas 

 
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 
Sumber : Spss data diolah peneliti. 
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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. 

 
4.1.3 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 syarat multikolinieritas, 
sehingga semua variabel independent yan terdiri arus kas operasi, investasi dan pendanaan 
berdistribusi normal. 
 
4.1.4  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). 
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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. 

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. 

4.2 Uji Hipotesis 

4.2.1 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 

a. Dependent Variable : return saham 
Sumber : Data Sekunder diolah  

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 : 

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 
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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. 
 

4.2.2  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. 

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 
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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 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. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

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. 

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  
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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. 

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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