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funds) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. 

Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan (entities) yang membutuhkan dana 

menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di 

pasar modal sebagai emiten. 

Dalam memastikan apakah investasi yang telah didanai oleh investor akan 

sesuai dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, calon investor perlu mencari 

informasi keuangan perusahaan melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan 

merupakan sarana utama pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak 

di luar perusahaan (Kieso dan Weygandt, 2014). Standar Akuntasi Keuangan Nomor 1 

tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entias yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Investor dalam mengambil keputusan investasi sebaiknya memiliki 

perencanaan investasi yang efektif mengingat investor tidak lepas dari situasi 

ketidakpastian. Selain itu investor perlu melakukan analisis dan pertimbangan yang 

akurat sebelum melakukan kegiatan investasi demi mencapai tingkat pengembalian 

optimal yang diharapkan, mengingat tujuan tiap investor dalam berinvestasi antara lain 

untuk mendapatkan tingkat pengembalian (return) dari hasil investasinya yang aman 

dan terjamin. 

Berbagai macam informasi yang lazim digunakan oleh para investor atau 

pemodal dalam melakukan prediksi hasil investasinya di pasar modal dikelompokan 

dalam dua hal yaitu informasi yang bersifat teknikal dan informasi fundamental (Claude 

et.al, 1996). Menurut (Jones, 2013) analisis fundamental adalah analisis variabel 

keuangan dasar untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan. Variabel- variabel ini 

meliputi penjualan, keuntungan, depresiasi, tarif pajak, sumber pembiayaan, 

pemanfaatan aset, dan faktor lainnya. Sedangkan analisis teknikal juga dikenal 

sebagai analisis pasar, karena menggunakan catatan tentang pasar itu sendiri untuk 

menilai supply dan demand atas suatu saham dalam pasar. Atas dasar tersebut 

analisis teknikal menganut paham bahwa pasar itu sendiri merupakan sumber data 

terbaik untuk menganalisis pasar. 

Penelitian mengenai laba bersih telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu 

Putriani dan Sukartha (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh arus 

kas bebas dan laba bersih pada return saham. Berdasarkan hasil analisis yang 
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dilakukan, ditemukan bahwa hasil laba bersih berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan Adiwiratama (2012) yang melakukan penelitian 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa laba akuntansi tdak berpengaruh pada return saham 

perusahaan. Akan tetapi, arus kas aktivitas keuangan berpengaruh terhadap return 

saham. 

Selain laba bersih, terdapat informasi lain yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan yaitu melalui laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan 

informasi yang berguna tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 

pelaporan. Salah satu penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas 

disajikan adalah arus kas dari aktivitas operasi. Irianti (2008) dan Gee Jung (2009) 

dalam penelitiannya menghasilkan bahwa laporan arus kas dari aktivitas operasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Namun hasil ini tidak 

konsisten dengan penelitian Trisnawati (2009) dan Saeedi dan Ebrahimi (2010) yang 

memberikan hasil bahwa arus kas dari kegiatan operasi tidak mempengaruhi return 

saham secara signifikan. 

Ukuran perusahaan menurut hasil penelitian Arlina et al (2014) menemukan 

bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham. Namun, hasil penelitian tersebut tidak seusai dengan penelitian Innayatullah 

(2009) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil 

penelitian ini dengan judul “Kemampuan Laba Bersih, Arus Kas Operasi dan 

Ukuran Perusahaan dalam Memprediksi Return Saham pada Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014”. 

I. Landasan Teori 

1.1 Laba Bersih 

Laba merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. 

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos 

pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan 

afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, 

laba rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas dan laba rugi 

bersih untuk periode berjalan. Penyajian laporan laba rugi bank mengelompokkan 

pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk bertingkat 
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yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank 

dan kegiatan lain.(PAPI, Revisi 2008). 

1.2 Laporan Arus Kas 

Arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar yang utama dari suatu 

perusahaan selama satu periode. Dalam PSAK No.2 paragraf 11 (2009), entitas 

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

yang paling sesuai dengan bisnis entitas tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas 

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai 

pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah 

kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi 

hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. 

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan 

apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari 

aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan 

entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Arus kas dari 

aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya 

yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan (PSAK No.2 

paragraf 16, 2009). Arus kas pendanaan berisi tentang aktivitas arus kas yang 

melibatkan perubahan dalam jumlah modal perusahaan dan pinjaman perusahaan. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal  dari aktivitas pendanaan berguna 

untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.  

1.3 Ukuran Perusahaan 

Menurut Suswito (2005) ukuran perusahaan (size) umumnya dinilai dari 

besarnya aktiva perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain, total aktiva, 

log size, dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 

kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm) dan 

perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total 

asset perusahaan. 
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1.4 Return 

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

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

realisasi dihitung berdasarkan data historis. Salah satu cara untuk menghitung return 

realisasi adalah dengan menggunakan persamaan capital gain (loss) (Jogiyanto, 2010)  

sebagai berikut :  

   
       

    
 

Dimana : 

Rt = return saham i pada periode t  

Pt = harga saham i pada periode t 

Pt-1 = harga saham i pada periode sebelumnya t-1 

Expected return adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di 

masa yang akan datang. Expected return yang diharapkan tergantung realisasi 

pada masing-masing investor itu sendiri.. Menurut Martani et al (2009) rumus untuk 

menghitung expected return adalah sebagai berikut : 

   Expected Return =       –               

    
 

Dimana : 

   = harga yang diharapkan periode tahun sekarang 

    = harga yang diharapkan periode tahun sebelumnya 

      Div = dividen yang diharapkan per lembar saham (DPS) 

II. Metodologi Penelitian 

2.1 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang telah go public dan sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2010-2014, serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

Selain dari laporan keuangan sumber data juga diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal 

sebagai penunjang penelitian ini. 
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2.2 Populasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2010-2014. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive 

judgement sampling method, yaitu jenis pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Kriteria yang dimaksud yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 

sampai dengan tahun 2014. 

2. Menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tahun 2010-2014. 

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

4. Laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai data berakhir pada tanggal 

31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2014 yang merupakan laporan 

yang telah diaudit sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. 

5. Perusahaan perbankan yang dalam melaporkan laporan keuangannya 

menggunakan mata uang Rupiah. 

2.3 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel terikat (Y) adalah Return saham yang diproksikan dengan mengurangi 

harga saham periode sekarang di kurangi harga saham periode sebelumnya dibagi 

dengan harga saham periode sebelumnya. sedangkan variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Laba Bersih (X1) yang diproksikan dengan pertumbuhan laba bersih periode 

sekarang (t) dikurangi laba bersih yang diperoleh periode sebelumnya (t-1), dibagi 

dengan laba bersih yang diperoleh periode sebelumnya (t-1). 

2. Arus kas operasi(x2) yang diproksikan pertumbuhan kas yang diperoleh dari aktivitas 

operasional periode sekarang (t) dikurangi kas yang diperoleh dari kegiatan 

operasional periode sebelumnya (t-1), dibagi dengan kas yang diperoleh dari 

aktivitas periode sebelumnya (t-1). 

3. Ukuran Perusahaan (X3) yang diproksikan pertumbuhan total asset yang diperoleh 

periode sekarang (t) dikurangi total asset periode sebelumnya (t-1), dibagi dengan 

total asset periode sebelumnya (t-1). 

2.4 Uji Chow dan Uji Hausman 

2.4.1 Uji Chow 
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Menurut Widardjono (2009), uji chow dilakukan untuk menentukan model 

estimasi regresi pooled data antara model common effect atau fixed effect. Uji  chow  

dilakukan dengan cara menghitung uji statistik F. Kriteria pengujian yang dilakukan 

adalah apabila cross section chi square >0,05 maka model common effect diterima. 

Sebaliknya apabila  cross section chi square <0,05 maka model fixed effect diterima. 

2.4.2 Uji Hausman 

Menurut Widardjono (2009), uji hausman dilakukan untuk menentukan model 

estimasi regresi pooled data antara model fixed effect dan random effect. Uji 

hausman dapat langsung diolah dengan menggunakan EViews. Kriteria pengujian 

yang dilakukan adalah apabila cross section chi square >0,05 maka model random 

effect diterima. Sebaliknya apabila cross section chi square <0,05 maka model fixed 

effect diterima. 

2.5 Uji Normalitas 

Menurut Widarjono (2009),  uji normalitas merupakan uji signifikansi pengaruhi 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) melalui uji t hanya akan valid jika 

residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Jarque-Bera test atau J-B test. Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α 

= 5%, maka residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

2.6 Uji Asumsi Klasik 

2.6.1 Uji Multikolinearitas 

Menurut Widarjono (2009), multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Salah satu 

untuk mengetahui ada/tidaknya multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan menguji 

koefisien korelasi (r) antara variabel independen. Dalam rule of  thumb, jika koefisien 

korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam 

model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga 

model tidak ada masalah multikolinearitas. 

2.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Winarno (2011), uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
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satu pengamatan ke lainnya. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Sebelum melakukan 

pengujian, lebih dulu disusun hipotesis yaitu (Gujarati, 2007) : 

Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

Jika probability (signifikansi) < ɑ 0,05 maka Ho ditolak 

Jika probability (signifikansi)  > ɑ 0,05 maka Ho diterima 

2.6.3 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

t-1 (sebelumnya). Autokorelasi akan berdampak pada ketidakefisienan estimator, 

dimana interval keyakinan menjadi lebar sehingga uji signifikan kurang kuat, dan 

menyebabkan variance kesalahan pengganggu (σ2) akan underestimated. Oleh 

karena itu perlu dilakukan uji autokorelasi untuk melihat masalah tersebut dalam 

permodelan. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan 

menggunakan Durbin-Watson test. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

yaitu : 

Tabel 3.2 Tabel Uji Statistik Durbin Watson (DW) 

Nilai Statistik d Hasil 

Nilai Statistik d Hasil 
0 < dw < dL Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 
dL ≤ dw ≤ dU Daerah ragu-ragu; tidak ada keputusan 
dU≤  dw ≤ 4 – dU Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 
4 – dU ≤ dw ≤ 4 – Dl Daerah ragu-ragu; tidak ada keputusan 
4 – dL ≤ dw ≤ 4 Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif 
Sumber : Widarjono (2009) 

2.7 Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Metode regresi 

linier dalam penelitian ini menggunakan model penelitian yang merujuk pada model 

yang digunakan oleh penelitian terdahulu, yaitu untuk melakukan pengujian atas 
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hipotesis terkait dengan prediktor berupa laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran 

perusahaan dalam memprediksi return saham tahun selanjutnya.  

Persamaan regresi yang digunakan merujuk pada penelitian sebelumnya 

(Adiwiratama, 2012) : 
         =   +        

 +         +        
 + ε it 

 

Dimana : 

RETURN = Return saham masa depan (t+1)  

   = Koefisien konstanta 

β1, β2,β3,  = Koefisien regresi variabel independen 

X1  = Petumbuhan laba bersih (t) 

X2  = Petumbuhan arus kas dari aktivitas operasi (t) 

X3  = Pertumbuhan ukuran perusahaan (t) 

ε  = Error 

i  =  Cross Section Identifiers 

t  =  Time Series Identifiers 

2.8 Uji Hipotesis 

2.8.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji  t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen.Menurut Gujarati (2007), pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan probabilitias (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan 

signifikansi sebesar 0,05. Kriteria pengujiannya adalah apabila probabilitias 

(signifikansi) ≤ 0,05 (α) maka variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila probabilitias (signifikansi) ≥ 

0,05 (α) maka variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2.8.2 Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2009), Uji F merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian keputusannya adalah 

apabila F hitumg > F tabel atau F > 0.05 maka variabel independen secara bersama 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya 
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apabila apabila F hitung < F tabel atau F_ 0.05 maka variabel independen secara 

bersama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2.9 Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), koefisien determinasi (R2) mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. 

Nilai R2 ini mencerminkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R2 yang baik berada di antara nol 

sampai satu. 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Pengaruh Laba Bersih  terhadap Return Saham 

Berdasarkan uji hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 

laba bersih memiliki hubungan positif yang bersifat signifikan terhadap return saham 

perusahaan industri perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 

2010-2014. Hal tersebut menunjukkan apabila laba bersih perusahaan mengalami 

pertumbuhan, maka return saham akan mengalami pertumbuhan.  

Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan 

oleh Adiwiratama (2012), Kusno (2004), dan Naimah (2000) namun penelitian ini 

konsisten dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Daniati dan Suhaiti 

(2006) dan Putriani dan Sukartha (2014) yang menemukan hubungan yang bersifat 

signifikan antara laba bersih dengan return saham. 

Pengaruh yang bersifat signifikan antara laba bersih dengan return saham 

mengindikasi bahwa laba bersih dapat dijadikan salah satu faktor yang menjadi 

pertimbangan para investor untuk menentukan investasinya pada perusahaan-

perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 

4.2 Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Return Saham 

Berdasarkan uji hipotesis kedua dalam penelitian ini, dihasilkan bahwa arus kas 

dari aktivitas operasi memiliki hubungan positif yang tidak bersifat signifikan terhadap 

return saham perusahaan industri perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2010-2014. Hal tersebut menunjukkan apabila arus kas dari 

aktivitas operasi perusahaan mengalami pertumbuhan, maka return saham akan 

mengalami pertumbuhan.  

Hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Irianti (2008) dan Rahudiono dan Danang 
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(2012) yang menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi memiliki pengaruh yang 

bersifat signifikan terhadap return saham dan konsisten dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Trisnawati (2009) dan Yocelyn dan Christiawan (2012) yang tidak 

menemukan hubungan yang bersifat signifikan antara arus kas dari aktivitas operasi 

dengan return saham. 

Pengaruh yang tidak signifikan antara arus kas dari aktivitas operasi dengan 

return saham mengindikasi bahwa walaupun arus kas dari aktivitas operasi tidak 

signifikan, perusahaan harus tetap menjaga dan memperhatikan arus kas operasi 

perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 

4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham 

Berdasarkan uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini, dihasilkan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki hubungan positif yang tidak bersifat signifikan terhadap return 

saham perusahaan industri perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2010-2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran perusahaan 

mengalami pertumbuhan, maka return saham akan mengalami pertumbuhan. 

Hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Arlina dkk. (2014) dan Kurniasih (2009) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang bersifat 

signifikan terhadap return saham dan konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Adiwiratama (2012) yang tidak menemukan hubungan yang bersifat signifikan 

antara ukuran perusahaan dengan return saham. 

Pengaruh yang bersifat tidak signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

return saham mengindikasi bahwa walaupun ukuran perusahaan tidak signifikan, 

perusahaan harus tetap menjaga dan memperhatikan ukuran perusahaan pada 

perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah informasi pertumbuhan 

laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan digunakan oleh investor untuk 

mengambil keputusan dalam berinvestasi yang tercermin dari return saham. Maka 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Laba bersih yang diproksikan dengan pertumbuhan laba bersih perusahaan 

memiliki pengaruh yang bersifat signifikan dan berhubungan positif terhadap 

return saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. Hubungan positif menunjukkan apabila laba bersih 
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mengalami pertumbuhan, maka return saham yang didapat oleh para investor 

akan semakin meningkat. 

2. Arus kas dari aktivitas operasi yang diproksikan dengan pertumbuhan arus kas 

dari aktivitas operasi memiliki pengaruh yang tidak bersifat signifikan dan 

berhubungan positif terhadap return saham perusahaan perbankan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hubungan positif 

menunjukkan bahwa apabila arus kas dari aktivitas operasi perusahaan 

mengalami pertumbuhan, maka return saham yang didapat oleh para investor 

akan semakin meningkat. 

3. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan total asset memiliki 

pengaruh yang tidak bersifat signifikan dan berhubungan positif terhadap return 

saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila total asset 

yang dimiliki perusahaan mengalami pertumbuhan, maka return saham yang 

didapat oleh para investor akan semakin meningkat. 

4. Laba bersih, arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat di berikan 

adalah: 

1. Pihak eksternal maupun internal perusahaan sektor perbankan hendaknya 

dapat menjadikan laba bersih sebagai sorotan utama yang digunakan oleh 

perusahaan selama satu periode ke periode selanjutnya sebagai acuan 

pengambilan keputusan investasi (bagi pihak eksternal) dan kebijakan 

manajemen (bagi pihak internal), karena laba bersih terbukti dapat 

mempengaruhi return saham secara signifikan. 

2. Perusahaan diharapkan dapat terus menjaga komponen laporan keuangan. 

Jika dapat dikelola dengan baik maka diharapkan akan berpengaruh terhadap 

return saham di masa mendatang. 

3. Rendahnya nilai adjusted R square dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengidentifikasi faktor-faktor lain selain yang telah diujikan sebelumnya. 
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