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ABSTRACT 

Financial statements, especially which relate to company’s net earnings, cash 

flow from operating, and firm size, are one of most important pieces of information used 

by investors to make an evaluation on a company’s perfomance. This research aims to 

give empirical evidence which explain the impact of net earnings, cash flow from 

operating and firm size in relation to stock returns. 

The samples of this study are from 31 financial companies which are listed in 

the Indonesia Stock Exchange during 2010-2014. This research uses multiple 

regression methods with purposive sampling method to select samples from the 

population. The dependent variable is stock return; meanwhile independent variables in 

this research are a growth in net earnings, cash flow from operating and firm size. 

The result of this study shows that net earnings have positive and  significant 

impact on stock returns, while a growth in cash flow from operating and firm size did 

not have  significant impact toward stock returns. Simultaneously, all independent 

variables have a significant impact towards stock returns. 

Keywords: Net Earnings, Cash Flow from Operating, Firm Size, Stock Returns 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, dunia usaha menjadi semakin kompetitif sehingga 

perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi agar terhindar dari kebangkrutan dan 

unggul dalam persaingan. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, perusahaan harus 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai upaya menjaga kelangsungan 

usahanya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menerapkan kebijakan strategis yang 

menghasilkan efisiensi dan efektifitas bagi perusahaan. Usaha tersebut memerlukan 

modal yang banyak, yang meliputi usaha memperoleh dan mengalokasikan modal 

tersebut secara optimal. Salah satu sarana untuk memperoleh modal dana yang berasal 

dari masyarakat ke berbagai sektor yang melakukan kegiatan investasi adalah pasar 

modal (Sunardi, 2010). 

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal 

diartikan 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. Efek dapat dikategorikan sebagai 

saham, reksadana (mutual funds), obligasi, dan surat berharga turunan (derivative) 

seperti opsi saham, warrant, right, dan sebagainya. Sementara perusahaan publik adalah 

lembaga yang menerbitkan efek tersebut. Menurut (Sunariyah, 2011) pasar modal 

merupakan tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di 
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tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang 

mempunyai kelebihan dana (surplus 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. 

Christanty (2009) menjelaskan bahwa pasar modal dipandang sebagai salah satu 

sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan negara. Hal ini dimungkinkan 

karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Bagi 

masyarakat pemodal kehadiran pasar modal merupakan tambahan alternatif pilihan 

untuk investasi. Para pemodal (investor) memiliki tujuan dalam menanamkan dananya 

pada sekuritas yaitu untuk mendapatkan tingkat return yang maksimal pada risiko 

tertentu atau memperoleh hasil tertentu pada risiko yang minimal. 

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). Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan (2007, paragraf 9) pengguna laporan keuangan meliputi 

investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan 

kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan 

masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan informasi yang berbeda. Bagi pihak internal yaitu karyawan, laporan 
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keuangan dibutuhkan sebagai informasi mengenai kondisi stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. Sementara itu, pihak eksternal, yakni investor, pemberi pinjaman, kreditur, 

pelanggan, dan pemerintah. Investor membutuhkan informasi laporan keuangan sebagai 

prospek perusahaan di masa mendatang dan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar dividen yang akan dibagikan. Pemberi pinjaman membutuhkan 

informasi laporan keuangan untuk mengetahui kelancaran kredit yang diberikan. 

Kreditur membutuhkan informasi laporan keuangan sebagai prospek bagi mereka dalam 

menentukan jumlah terutang yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Pelanggan 

membutuhkan informasi laporan keuangan untuk melihat kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan 

atau bergantung pada perusahaan. Sedangkan pemerintah membutuhkan informasi 

laporan keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, dan penetapan kebijakan pajak. 

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. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi (1) aset, (2) liabilitas, (3) ekuitas, (4) 

pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, (5) kontribusi dari dan 

distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan (6) arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan, membantu untuk menyediakan informasi bagi investor, kreditor, dan 
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pemakai eksternal lainnya untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan lain-lain. 

(Kieso dan Weygandt, 2014) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang berguna bagi para calon investor, kreditor dan pemakai 

lainnya baik yang sekarang maupun yang potensial dalam membuat keputusan investasi, 

kredit, dan keputusan lainnya. Tujuan kedua adalah menyediakan informasi untuk 

membantu para investor, kreditor dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun 

yang potensial dalam ketidakpastiaan dalam penerimaan kas dari dividen atau bunga di 

masa yang akan datang. Tujuan kedua pelaporan keuangan tersebut memiliki arti bahwa 

investor menginginkan informasi mengenai risiko dan hasil investasi yang telah 

diinvestasikan kepada suatu perusahaan. 

Investor dalam mengambil keputusan investasi sebaiknya memiliki perencanaan 

investasi yang efektif mengingat investor tidak lepas dari situasi ketidakpastian. 

Perencanaan investasi yang efektif dimulai dari perhatian terhadap tingkat risiko dan 

return yang seimbang dalam setiap transaksi. Secara teoritis, risiko dan expected return 

berbanding lurus. Semakin besar tingkat return yang diharapkan oleh investor, semakin 

besar pula tingkat resiko yang dihadapinnya, demikian juga sebaliknya (Trisnawati, 

2009).  

Selain itu investor perlu melakukan analisis dan pertimbangan yang akurat 

sebelum melakukan kegiatan investasi demi mencapai tingkat pengembalian optimal 

yang diharapkan. Seorang investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal 

dengan cara membeli saham yang diperdagangkan, dia harus memahami dan 

mempercayai bahwa semua informasi yang tersedia dan mekanisme perdaganggan di 

pasar modal dapat dipercaya, tidak ada pihak tertentu yang memanipulasi informasi dan 
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perdagangan tersebut. Tanpa keyakinan tersebut, investor tentunya tidak akan bersedia 

membeli sekuritas yang ditawarkan perusahaan (Mar’ati, 2012).  

Tujuan tiap investor dalam berinvestasi antara lain untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian (return) dari hasil investasinya yang aman dan terjamin. Return saham 

(kembalian) merupakan tingkat keuntungan yang dirasakan oleh pihak investor atas 

investasi yang telah dilakukan (Hernendiastoro, 2005). Menurut (Jogiyanto, 2010), 

return saham dapat dibedakan menjadi return realisasi yang merupakan return yang 

telah terjadi dan return ekspektasi yang diharapkan akan diperoleh investor di masa 

mendatang. Menurut (Jones, 2013) return saham dapat berupa yield, yaitu komponen 

pendapatan dari pengembalian suatu saham dan capital gain (loss), yaitu perubahan 

harga sekuritas selama beberapa periode. Dengan mengabaikan dividen, return dapat 

dihitung dengan melihat selisih harga saham periode berjalan dengan periode 

sebelumnya (Ross, 2003). Karena dihitung berdasarkan harga saham perusahaan yang 

seringkali naik turun, nilai return tidak pasti setiap tahunnya, tergantung kinerja 

perusahaan. 

Harga suatu saham akan berubah menyesuaikan kekuatan permintaan dan 

penawaran atas saham tersebut dalam bursa. Tinggi rendah harga suatu saham lebih 

banyak dipengaruhi oleh pertimbangan investor terhadap kondisi internal dan eksternal 

perusahaan (Kusno, 2004). Dalam penelitiannya, Marzuki Usman (1990) dalam Kusno 

(2004) mengemukakan bahwa para fundamentalis mencoba mempelajari hubungan 

antara harga saham dan kondisi perusahaan. Argumentasi yang diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaan Syamsul Bachri (1997) 

dalam Kusno (2004). 
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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. 

Informasi fundamental merupakan informasi yang berhubungan dengan kondisi 

perusahaan, dimana kondisi perusahaan dapat tercermin dari laporan keuangan 

perusahaan yang merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan. Berbagai ukuran 

kinerja perusahaan yang digunakan untuk memprediksi harga saham dapat dilihat pada 

laporan keuangan perusahaan. Beberapa faktor fundamental pada laporan keuangan 

adalah rasio-rasio keuangan, necara, laporan laba rugi, arus kas yang dikaitkan dengan 

return saham. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cheang, Most dan Blain (1983) di Amerika 

Serikat, Inggris dan Selandia Baru menyatakan bahwa informasi adalah faktor yang 

dapat memperkecil ketidakpastian yang dihadapi, sehingga dapat mencegah 

membesarnya distorsi alokasi sumber daya. Informasi yang bersifat keuangan maupun 

ekonomi adalah bentuk informasi yang lebih banyak digunakan dalam menganalisa 
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saham. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama yang dijadikan acuan 

bagi investor baik secara individual maupun institusional dan analisis sekuritas. 

Peneliti di Indonesia yang juga mendukung hal tersebut adalah Pengalung 

(1993) dalam (Kurniawan dan Indiantoro, 2000) menyatakan bahwa 53,96% 

respondennya mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama,  

menurut penelitian Arie Budiarko (1985) dalam (Kurniawan dan Indiantoro, 2000) 

menyatakan bahwa informasi terpenting bagi investor dan atau analisis sekuritas adalah 

laba akuntasi. Penelitian Chen (2009) menyatakan bahwa relevansi komponen laba 

akuntansi dan arus kas dari kegiatan operasi tidak dapat dipisahkan dalam memprediksi 

return dari saham. untuk memprediksi return saham di jangka pendek ternyata lebih 

cocok menggunakan arus kas dari aktivitasi operasi. Sedangkan untuk memprediksi 

return saham di jangka panjang ternyata lebih cocok menggunakan laba akuntansi. 

Standar Akuntansi Keuangan 2009 menyatakan bahwa laba akuntansi atau 

penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi 

dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 

Laba akuntansi menunjukkan ukuran tingkat pengembalian bagi para pemegang saham 

dan ukuran kinerja manajemen dalam keseluruhan penilaian kinerja keuangan (Robbert 

Ang, 1997). Investor akan tertarik untuk menanamkan dananya ke suatu perusahaan 

apabila laba akuntansi yang ditunjukan oleh perusahaan mengalami peningkatan dari 

satu periode ke periode lain, dengan demikian harga saham yang dimiliki oleh 

perusahaan akan semakin meningkat (Henry Simamora, 2000). 
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Laba bersih juga dapat mempengaruhi return saham. Hal ini dikarenakan laba 

bersih merupakan angka yang menunjukkan selisih dari pendapatan (baik operasi 

maupun non-operasi) dengan biaya (baik operasi maupun non-operasi) serta pajak 

penghasilan. Laba bersih menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam 

periode tertentu, oleh karena itulah laba bersih merupakan salah satu indikator yang 

diperhitungan oleh para investor dalam menganalisis pergerakan saham perusahaan 

tersebut. Datsgir et al. (2008) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa salah satu 

komponen dalam laporan laba rugi yaitu laba bersih memiliki hubungan yang kuat 

dengan return saham perusahaan, dan hubungan return saham terhadap laba bersih 

lebih besar daripada hubungan return saham terhadap komponen dalam arus kas. 

Rahudiono dan Danang (2012) menemukan bahwa laba akuntasi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap return saham, yang artinya semakin tinggi laba 

akuntansi maka semakin besar keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham 

(return saham). Penelitian tersebut senada juga dengan hasil temuan dari Putriani dan 

Sukartha (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh arus kas bebas dan 

laba bersih pada return saham. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan 

bahwa hasil laba bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan Panahian dan Zolfaghari (2010) melakukan penelitian pada 

perusahaan di Iran mengenai hubungan arus kas dari kegiatan operasi serta laba 

operasional dengan return saham. Mereka mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat 

hubungan antara laba bersih dengan return saham. Hasil tersebut juga sesuai dengan 

pernyataan Adiwiratama (2012) yang melakukan penelitian pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya menunjukan 
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bahwa laba akuntansi tdak berpengaruh pada return saham perusahaan. Akan tetapi, 

arus kas aktivitas keuangan berpengaruh terhadap return saham. 

Selain menggunakan informasi dari laba akuntansi dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, pemakai laporan keuangan perusahaan melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian 

perolehannya melalui laporan kas (Oktavia, 2008). 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. Kandungan informasi arus kas dapat diukur 

dengan menggunakan kekuatan hubungan antara arus kas dengan return saham. 

Informasi arus kas akan dikatakan mempunyai makna apabila dengan dipublikasikan 

laporan arus kas menyebabkan investor bereaksi melakukan pembelian atau penjualan 

saham yang selanjutnya tercermin dalam harga saham dan return saham, berarti laporan 

arus kas mempunyai kandungan informasi. 

Menurut PSAK No.2 Tahun 2009, arus kas dari aktivitas operasi mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan saham dan harga saham. Jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasinya perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Jika 

arus kas yang berasal dari aktivitas operasi mengalami peningkatan, maka investor akan 

tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang bersangkutan, dan 
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kondisi ini akan memberikan dampak bagi peningkatan harga saham perusahaan 

tersebut (Oktavia, 2008) 

Irianti (2008) menguji pengaruh kandungan informasi arus kas, komponen arus 

kas, dan laba akuntansi terhadap harga dan return saham. Hasil pengujian menunjukan 

bahwa semua variabel bebas (total arus kas, komponen arus kas dan laba akuntansi) 

tidak berpengaruh signifikan dengan return saham dalam model return kecuali arus kas 

operasi berpengaruh signifikan dengan return saham. Gee jung (2009) juga menemukan 

dalam penelitiannya bahwa ketika arus kas dari aktivitas operasi digabungkan dengan 

book value equity memberikan relevansi yang besar untuk memprediksi return saham di 

pasar. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Trisnawati (2009) 

menunjukkan hasil bahwa arus kas operasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

return saham. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saeedi dan 

Ebrahimi (2010) memberikan hasil bahwa nilai arus kas dari kegiatan operasi dan 

perubahan arus kas dari kegiatan operasi tidak relevan digunakan untuk menjelaskan 

return saham perusahaan di Iran.  

Selain laba perusahaan dan arus kas, investor dan kreditor juga perlu 

mempertimbangkan karakteristik keuangan setiap perusahaan. Karakteristik keuangan 

yang berbeda-beda antar perusahaan menyebabkan relevansi angka-angka akuntansi 

yang tidak sama setiap perusahaan. Ukuran (size) perusahaan dapat digunakan untuk 

mewakili karakteristik keuangan perusahaan (Indriani, 2005) dalam (Daniati dan 

Suhairi, 2006) 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka 
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semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel tersebut digunakan untuk 

menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan 

tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 

2007).  

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan ukuran perusahaan (size) telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain 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 penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan membahas 

mengenai perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan di Indonesia. Sektor 

perusahaan perbankan dipilih karena, di lihat dari perkembangan dunia perbankan yang 

semakin pesat sudah banyak perusahaan perbankan yang melakukan go public. Hal ini 

membantu investor dalam mendapatkan informasi laporan keuangan. 

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”. 
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1.2.Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini menguji kemampuan laba bersih, arus kas operasi, dan 

pendapatan sebagai variabel bebas, terhadap return saham masa depan sebagai variabel 

terikat. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014. Muncul nya fenomena laba dan arus 

kas menyebabkan para investor terbantu dalam memprediksi pengambilan keputusan 

investasi nya di masa depan. Salah satu daya tarik investor dalam menginvestasikan 

dananya, jika kinerja keuangan perusahaan yang diliat dari sisi return saham mengalami 

peningkatan dengan cara melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan melalui 

laporan keuangan perusahaan. Maka penilaian yang dilakukan investor tidak hanya 

dilihat dari laba dan arus kas tetapi juga ukuran perusahaan sebagai dasar informasi lain 

yang dapat diperoleh dalam laporan keuangan.  

Hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukan bahwa adanya 

ketidakkonsistenan, maka peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan 

laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan dalam memprediksi return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-

2014. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian ini adalah sektor perusahan perbankan periode 2010-2014. 
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2. Laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan merupakan variabel bebas 

dan return saham merupakan variabel terikat yang diteliti. 

3. Laba yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini: 

1. Apakah laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi 

return saham? 

2. Apakah arus kas operasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi return saham? 

3. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi return saham? 

4. Apakah laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan dalam memprediksi return saham? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba bersih dalam memprediksi return 

saham masa depan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan arus kas operasi dalam memprediksi 

return saham masa depan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran perusahaan dalam memprediksi 

return saham masa depan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran 

perusahaan dalam memprediksi return saham masa depan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Akademisi dan Peneliti lain 

Penelitian ini mengenai hubungan antara laba bersih, arus kas operasi, dan 

pendapatan terhadap return saham. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan 

akan bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi dan memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu akuntansi keuangan. 

2. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai 

dasar mengembangan topik penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dalam 

pengambilan keputusan yang tepat dan menguntungkan. 

4. Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan sebagai pengembangan 

ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan dunia pasar modal. Selain itu 

juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis dan menggali lebih 

dalam materi perkuliahan yang sesuai dengan judul penelitian ini. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULLUAN 

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk 

memilih topik yang dipilih dalam penelitian, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori 

dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, termasuk 

menjelaskan hasil penelitian sebelumnya, disertai dengan kerangka penelitan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup variabel penelitian, 

metode pengambilan sampel, sumber data yang digunakan, metode 

pengumpulan data dan analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil 

pengujian sampel dalam penelitian. Pengujian data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji normalitas dan uji asumsi klasik. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan hasil analisis dari informasi-informasi yang 

diperoleh di Bab 3,dan memberikan jawaban pada pertanyaan yang tertuang 

dalam rumusan masalah dalam Bab 1. Kemudian membahas hasil analisis secara 

lebih lanjut. 
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BAB V PENUTUP  

Bab ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Selain itu 

penulis juga memberikan saran-saran yang bermanfaat guna perbaikan dimasa 

yang akan datang, sekaligus menjadi penutup dari tulisan ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pasar Modal 

2.1.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangngan surat-surat berharga 

seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Dalam pengertian klasik, seperti dapat 

dilihat dalam praktek-prakteknya di negara-negara kapitalis, perdagangan efek 

sesungguhnya merupakan kegiatan perusahaan swasta, motif utama terletak pada 

masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan 

menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun 

lembaga-lembaga usaha (Anoraga dan Pakarti, 2008).  

Sedangkan (Jones, 2013) mendefinisikan pasar modal sebagai berikut : 

“Capital markets encompass fixed-income and equity securities with 

maturities greater than one year. Risk is generally much higher than in the 

money market because of the time to maturity and the very nature of securities 

sold in the capital markets.” 

Dari pengertian diatas, penulis dapat mendefinisikan pasar modal mencakup 

pendapatan dan ekuitas dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Pada umumnya 
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risiko yang ada lebih tinggi dibanding dengan pasar uang karena waktu jatuh tempo dan 

sifat dari saham yang dijual di pasar modal. 

U Tun Wai dan Hugh T. Patrick dalam Anoraga dan Pakarti (2008) 

menyebutkan tiga pengertian tentang pasar modal sebagai berikut : 

1) Definisi dalam arti luas 

Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, 

termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan 

serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer, dan 

tidak langsung. 

2) Definisi dalam arti menengah 

Pasar modal adalah semua pasar yang terorgainsasi dan lembaga lembaga 

yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka 

waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman 

berjangka, hipotek, dan tabungan, serta deposito berjangka. 

3) Definisi dalam arti sempit 

Pasar modal adalah pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-

saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner, dan 

underwriter. 

2.1.1.2 Manfaat Pasar Modal 

Menurut (Anoraga dan Pakarti, 2008) manfaat pasar modal dibagi menjadi tiga 

yaitu manfaat pasar modal bagi emiten, investor, dan pemerintah. 

a) Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu : 
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1. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar; 

2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai; 

3. Tidak ada “convenant” sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam 

pengelolaan dana/perusahaan; 

4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan; 

5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil; 

6. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal 

perusahaan; 

7. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi; 

8. Tidak ada bebas finansial yang tetap; 

9. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas; 

10. Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu; 

11. Profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

b)  Manfaat pasar modal bagi investor yaitu : 

1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital 

gain. 

2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan 

bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. 

3. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak 

suara dalam RUPO bila diadakan pemegang obligasi. 

4. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke 

saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko. 
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5. Dapat sekaligus melakuan investasi dalam beberapa instrumen yang 

mengurangi risiko. 

c) Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang yaitu : 

1. Menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

2. Sebagai pembentuk harga dalam bursa pararel; 

3. Semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang; 

4. Likuiditas efek semakin tinggi.  

d) Manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu : 

1. Mendorong laju pembangunan 

2. Mendorong investasi 

3. Penciptaan lapangan kerja 

2.1.2 Pasar Modal Efisien 

Pasar modal yang efisien adalah bahwa informasi yang tersedia secara luas dan 

murah untuk para investor dan semua investor yang relevan telah dicerminkan dalam 

harga-harga sekuritas tersebut. Atau dengan kata lain pasar modal yang efisien dapat 

ditarik asumsi sebagai berikut (Anoraga dan Pakarti, 2008) :  

a. Harga saham secara lengkap menggambarkan semua informasi yang 

tersedia. 

b. Investor akan mengintepretasikan dengan benar atas informasi yang 

tersedia. 
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c. Pialang tidak dapat beroperasi pada skala yang cukup untuk 

mempengaruhi harga. 

Menurut (Jones, 2013) pengertian pasar modal yang efisien didefinisikan 

sebagai berikut : 

“An efficient market is defined as one in which the prices of all securities 

quickly and fully relect all available relevant information.” 

Dari pengertian diatas, penulis dapat mendefinisikan pasar modal yang efisien 

merupakan pasar dimana harga sekuritas dengan cepat dan sepenuhnya mencerminkan 

semua informasi yang tersedia. 

2.1.3 Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis) 

Bodie et al (2007) mendefinisikan hipotesis pasar efisien adalah hipotesis yang 

memperlihatkan bahwa harga saham secara sempurna menggambarkan informasi 

tentang saham. Menurut (Jones, 2013) pasar dikatakan efisien jika harga saham secara 

cepat dapat menyesuaikan dengan informasi yang ada, jadi investor tidak dapat meraih 

keuntungan dari keterlambatan informasi. Pasar efisien diklasifikasikan menjadi tiga 

jenis, yaitu (Bodie et al 2007) : 

1. Weak form, pasar dikatakan efisien pada bentuk weak-form jika harga saham 

merefleksikan semua informasi yang ada pada transaksi waktu yang lampau 

seperti harga saham, volume transaksi. 

2. Semi strong form, pasar dikatakan efisien pada bentuk semi strong-form jika 

harga saham yang terjadi di pasar merefleksikan semua informasi publik yang 
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tersedia di pasar seperti informasi fundamental, kualitas manajemen, peramalan 

pendapatan dan lain-lain. 

3. Strong form, dikatakan efisien pada bentuk strong-form jika harga saham 

merefleksikan semua informasi yang relevan, meliputi informasi yang tersedia 

untuk orang dalam perusahaan. 

2.1.4 Definisi Bank 

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998; 

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak. 

Sesuai website resmi Bank Indonesia dinyatakan bahwa “Bank merupakan 

lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu 

melancarkan sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga 

yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan 

moneter”(www.bi.go.id). 
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2.1.5 Laporan Keuangan 

(Kieso dan Weygandt, 2014) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Financial statements are the principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside. These statement provide 

the company’s history quantified in money terms.” 

Dari pengertian di atas, penulis dapat mendefinisikan laporan keuangan 

merupakan sarana utama perusahaan dalam mengkomunikasian informasi keuangan 

kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan 

yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. 

Menurut PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 07-09 

laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima komponen, yaitu Neraca, Laporan 

Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. Namun, apabila dibutuhkan perusahaan dapat pula menyajikan laporan 

tambahan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value 

added statement).  

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK) paragraf 12 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk 

mengevaluasi posisi dan hasil operasi sekarang dan masa lampau dari suatu perusahaan 

sehingga dapat diperoleh suatu prediksi akan kondisi dan kinerja perusahaan dimasa 
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yang akan datang. Dengan melakukan analisa laporan keuangan maka informasi yang 

ada dalam laporan keuangan akan menjadi lebih transparan, akurat, dan lebih mendalam 

sehingga para pengambil keputusan diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih 

baik. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan menurut Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan (KDPPLK) dalam PSAK yaitu :  

1. Investor 

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli, menaham atau menjual investasi tersebut. Pemegang 

saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan tertarik dengan informasi yang berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pensiun dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi untuk 

memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat 
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jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam 

tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman. 

5. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan perusahaan. 

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan informasi untuk melakukan 

pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, dimana perusahaan wajib 

mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

7. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

2.1.6 Laba 

Laba merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. 

Menurut Wild, Subramanyam dan Hasley (2007) dalam mendefinisikan laba kotor 

(gross profit), laba operasi, dan laba bersih adalah sebagai berikut : 

1. Laba kotor (gross profit) sebagai perbedaan antara nilai penjualan dan 

biaya barang yang terjual atau lazim disebut sebagai Cost Of Goods 

Sold (COGS). 

2. Laba operasi merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan 

operasional yang berjalan. 
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3. Laba bersih merupakan hasil selisih pendapatan dengan seluruh biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan baik biaya operasi maupun biaya non 

operasai dan komponen-komponen yang bersifat transitor atau 

nonrecurring items seperti restructuring charges dan lain-lain. 

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.  

Pengertian penghasilan (income) pada KDPPLK paragraf 70 dikatakan bahwa : 

“Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal 

dari kontribusi penanam modal” 

Kemudian dalam KDPPLK paragraf 74 disebutkan bahwa :  

“Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) 

maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas 

perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti 

penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa.” 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK) paragraf 69 dikatakan bahwa : 
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“Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja 

atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (return 

on investment), atau laba per saham (earnings per share). Unsur yang langsung 

berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan 

dan beban” 

Penyajian laporan laba rugi bank mengelompokkan pendapatan dan beban 

menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk bertingkat yang menggambarkan 

pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain. Jenis-

jenis pendapatan utama dari operasi suatu bank, antara lain, adalah pendapatan bunga, 

pendapatan komisi dan provisi, serta pendapatan jasa lainnya. Pengungkapan setiap 

pendapatan bank disajikan secara terpisah agar para pemakai laporan keuangan dapat 

menilai kinerja bank. Jenis-jenis beban utama dari operasi suatu bank, antara lain, 

adalah beban bunga, beban komisi, beban penyisihan kerugian aktiva produktif, beban 

yang terkait dengan penurunan nilai tercatat investasi dan beban administrasi umum. 

Setiap jenis beban diungkapkan secara terpisah agar para pengguna dapat menilai 

kinerja bank (PAPI, Revisi 2008). 

 Contoh laporan laba rugi bank dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut : 

PT XYZ 

LAPORAN LABA RUGI 

PERIODE 20XX  

(Dalam Rupiah) 

              RP   

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil           xxx 
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PT XYZ 

LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan) 

PERIODE 20XX  

(Dalam Rupiah) 

              RP   

Beban Bunga dan Bagi Hasil                         xxx   

Pendapatan Bunga – Bersih            xxx   

Pendapatan Operasional Lainnya 

Provisi dan komisi selain dari kredit           xxx   

Keuntungan dari kenaikan nilai wajar 

efek yang diperdagangan – bersih          xxx 

Keuntungan kurs mata uang asing  - bersih          xxx 

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi               xxx   

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya – Bersih         xxx   

Beban Operasional Lainnya 

Umum dan administrasi            xxx 

Tenaga kerja             xxx 

Kerugian penurunan nilai aset keuangan                 xxx 

Penyusutan aset tetap                   xxx 

Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi                      xxx   

Jumlah Beban Operasional Lainnya            xxx   

Beban Operasional Lainnya – Bersih            xxx   

LABA OPERASIONAL             xxx   

PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL 

Pendapatan Non-Operasional – Bersih            xxx 

Beban Non-Operasional             xxx   

BEBAN NON-OPERASIONAL – BERSIH           xxx   

LABA SEBELUM PAJAK             xxx   
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PT XYZ 

LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan) 

PERIODE 20XX  

(Dalam Rupiah) 

              RP   

BEBAN PAJAK 

Kini               xxx 

Tangguhan              xxx   

                xxx   

LABA BERSIH              xxx   

Gambar 2.1 Contoh Laporan Laba Rugi Bank 

Sumber :  PAPI 2008 

2.1.7 Arus Kas 

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

perusahaan selama satu periode. Berdasarkan PSAK No.2 paragraf 6 (2009), arus kas 

terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand deposits), setara kas 

(cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan 

yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan 

memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Arus kas adalah arus masuk dan 

arus keluar atau setara kas. 

Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk 

investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu 

investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan 

dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Karenanya, suatu investasi 

pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo 
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dalam waktu, misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya (PSAK 2009 

No.2, paragraf 7). 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (PSAK 2009 No.2). 

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. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2014), tujuan utama dari laporan arus kas adalah 

memberikan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dari suatu 

perusahaan dalam satu periode. Dalam mencapai tujuan ini, laporan arus kas 

melaporkan: 

1. Arus kas dari kegiatan operasi selama satu periode 

2. Arus kas dari aktivitas investasi 

3. Arus kas dari transaksi pembiayaan 

Contoh laporan arus kas bank dapat dilihat pada gambar 2.2. sebagai berikut : 
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PT XYZ 

LAPORAN ARUS KAS 

PERIODE 20XX  

(Dalam Rupiah) 

                Rp   

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

Pendapatan bunga, provisi dan komisi selain kredit           xxx 

Pendapatan operasional lainnya             xxx 

Beban bunga dan beban keuangan lainnya            xxx 

Keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih           xxx 

Beban umum dan administrasi             xxx 

Beban tenaga kerja              xxx 

Beban non-operasional – bersih            xxx   

Arus kas operasi sebelum perubahan aset dan 

Kewajiban operasi             xxx 

Penurunan (kenaikan) aset operasi : 

Penempatan pada bank lain            xxx 

Efek-efek              xxx 

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali           xxx 

Kredit yang diberikan             xxx 

Biaya dibayar dimuka             xxx 

Obyek ijarah – bersih             xxx 

Aset lain-lain              xxx 

Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi : 

Kewajiban segera             xxx 

Simpanan              xxx 

Simpanan dari bank lain             xxx 

Hutang pajak              xxx 

Surat berharga yang diterbitkan            xxx 

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali           xxx 

Kewajiban lain-lain             xxx   

Kas bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) 

Aktivitas operasi             xxx   

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

32 
 

PT XYZ 

LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan) 

PERIODE 20XX  

(Dalam Rupiah) 

                Rp   

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

Hasil penjualan aset tetap             xxx 

Perolehan aset tetap              xxx   

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi           xxx   

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

Perolehan dari penawaran umum perdana saham           xxx 

Pembiayaan biaya emisi saham             xxx 

Penambah modal disetor             xxx   

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN 

SETARA KAS              xxx 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN           xxx 

Pengaruh perubahan kurs mata uang asing            xxx   

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN           xxx   

 

Gambar 2.2 Contoh Laporan Arus Kas Bank 

Sumber : PAPI 2008 

 

2.1.7.1 Aktivitas Operasi 

Dalam PSAK No.2 paragraf 13 (2009) menyatakan bahwa, jumlah arus kas yang 

berasal 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. Informasi mengenai unsur 
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tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi 

arus kas operasi masa depan. 

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. 

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi (PSAK No.2 paragraf 14 tahun 2009) 

adalah: 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. 

2. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain. 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. 

5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya. 

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

jika dapat diidentifikaskan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi. 

7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing). 

Dalam PSAK No.2 tahun 2009 mengenai laporan arus kas, perusahaan 

diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah 

satu metode, yaitu : 
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1. Metode Langsung 

Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto 

dan pengeluaran kas bruto. Dalam metode ini setiap perkiraan yang berbasis 

akrual pada laporan laba rugi diubah menjadi perkiraan pendapatan dan 

pengeluaran kas sehingga menggambarkan penerimaan dan pembayaran aktual 

dari kas. Jadi metode langsung memfokuskan pada arus kas daripada laba bersih 

akrual sehingga dianggap lebih informatif dan terperinci. Informasi mengenai 

kelompok utama dan pengeluaran kas bruto dijelaskan oleh IAI dalam PSAK 

No.2, yaitu : 

“Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat di peroleh dari catatan 

akuntansi perusahaan dan dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok 

penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi untuk perubahan 

persediaan, piutang usaha dan hutang usaha dalam periode berjalan, pos bukan 

kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan 

pendanaan”. 

2. Metode Tidak Langsung 

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak 

langsung berdasarkan PSAK No.2 tahun 2009 : 

 “Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan 

mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari 

penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa 
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depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas 

investasi atau pendanaan”. 

Jadi pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba bersih 

yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan suatu rangkaian hubungan antara 

laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca. 

Dalam PSAK No.2 juga diatur mengenai penentuan arus kas bersih dalam 

aktivitas operasi dalam metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas 

bersih diperoleh dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi 

bersih dari pengaruh : (1) perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha 

selama periode berjalan, (2) pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak 

ditangguhkan, keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba 

perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi 

konsolidasi, (3) semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi pendanaan. 

Dalam PSAK No.2 menganjurkan : 

“Perusahaan untuk mengunakan metode langsung karena metode ini 

menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa 

depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Namun 

penyususnan laporan arus kas dengan metode ini lebih sulit dan memerlukan 

waktu yang lebih lama”. 

Jadi kedua metode di atas dapat ditetapkan dan akan memberikan hasil yang 

sama. Pemilihan antara keduanya tergantung kebijaksanaan dari masing-masing 

perusahaan. Bentuk laporan dengan metode tidak langsung lebih sering digunakan 
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karena dalam penyusunan lebih mudah dan sederhana dibanding dengan metode 

langsung. 

2.1.7.2 Aktivitas Investasi 

Dalam PSAK No.2 paragraf 16 (2009), pengungkapan terpisah arus kas yang 

berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan 

pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi 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 penjual tanah, bagunan, dan peralatan serta aset tidak 

berwujud dan aset jangka panjang lain 

3. Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran 

kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki 

untuk diperdagangkan atau diperjanjikan) 

4. Kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari 

instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan) 
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5. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang 

muka dan kredit yag diberikan oleh keuangan) 

6. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan 

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh 

lembaga keuangan) 

7. Pembayaran kas sehubungan dengan future contacts, forward contacts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dimiliki untuk tujuan diperdagangan atau diperjanjikan, atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifikasi sebagai aktivitas pendanaan. 

8. Pembayaran kas dari future contacts, forward contacts, option contracts 

dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan 

diperdagangan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut 

diklasifikasi sebagai aktivitas pendanaan. 

Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk lindung nilai (hedge) suatu posisi yang 

dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara 

yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindung nilainya. 

2.1.7.3 Aktivitas Pendanaan 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting 

dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para 

penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan 

(PSAK No.2 paragraf 17 tahun 2009) adalah :  

1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya 
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2. Pembayaran kas kepada pemiliki untuk menarik atau menebus saham 

entitas 

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

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya 

4. Pelunasan pinjaman 

5. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease). 

2.1.8 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. 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk 

menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan 

tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, 
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nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan 

penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). 

2.1.9 Return 

Para investor selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai dengan risiko 

investasi yang telah diinvestasikannya. Menurut (Jones, 2013) ada dua komponen dalam 

returns yaitu yield dan capital gain (loss). (1) Yield, yaitu komponen pendapatan dari 

pengembalian suatu saham. (2) Capital gain (loss), yaitu perubahan harga sekuritas 

selama beberapa periode. Corrado dan Jordan (2000) menyatakan bahwa “Return from 

investment security is cash flow and capital gain/loss”. 

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 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

40 
 

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. Salah satu cara untuk mengestimasi expected return 

terhadap suatu sekuritas adalah dengan menggunakan market model. Return yang benar-

benar terjadi seringkali berbeda dengan return yang awalnya diekspektasikan. 

Perbedaan antara return realisasi dengan return ekspektasi disebut risiko. 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) 

2.1.10  Pendekatan Tradisional 

2.1.10.1 Analisis Teknikal 

Menurut Arif (2008) analisis teknikal merupakan suatu metode pencarian dan 

peramalan pola harga saham. Dalam analisis teknikal digunakan data historikal harga 

saham atau pola pergerakan saham di masa lampau untuk memperkirakan harga saham 

di masa depan. Pendekatan analisis ini mengevaluasi sekuritas dengan analisa statistik 

hasil dari aktivitas pasar, seperti harga masa lalu dan volume. Analisis teknikal dibentuk 

dari teori bahwa harga menujukkan pola berulang yang dapat digunakan untuk 
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meramalkan pergerakan harga saham mendatang. Secara umum, analisis teknikal 

mempunyai tiga asumsi yang melekat yaitu sebagai berikut : 

1. Chart, merupakan alat kerja utama yang digunakan dalam melakukan analisis 

teknikal adalah grafik pergerakan harga saham atau charts.  

2. Trend, merupakan pola yang menujukkan ke arah mana harga saham akan 

bergerak. 

3. Pattern, pada pola ini menunjukkan bahwa setiap trend tidak bertahan 

selamanya, ia dapat berubah arah dan biasanya perubahan harga akan berkurang 

kecepatannya, berhenti, kemudian berbalik. Perubahan ekspektasi investor 

seringkali menimbulkan pola harga (price pattern) dari suatu chart. 

2.1.10.2 Analisis Fundamental 

Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki 

nilai intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh para pemodal atau analis. Nilai 

intrinsik merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel perusahaan yang 

dikombinasikan untuk menghasilkan suatu return yang diharapkan dan suatu risiko 

yang melekat pada saham tersebut. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian dibandingkan 

dengan harga pasar yang sekarang (current market price). Harga pasar suatu saham 

merupakan refleksi dari rata-rata nilai intrinsiknya (Sunariyah, 2010).  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Yocelyn dan Christiawan (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah 

informasi perubahan arus kas dan laba akuntasi digunakan oleh investor untuk 

mengambil keputusan investasi yang tercemin dari return saham yang akan diperoleh 
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dengan judul Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap 

Return Saham pada Perusahaan Berkapitalisasi Besar. Penelitian dilakukan terhadap 97 

perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar. Penentuan 97 perusahaan tersebut 

dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengurutkan kapitalisasi seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2010, kemudian mengambil 

sepertiganya. Dari langkah ini diperoleh 140 perusahaan. Setelah dilihat kelengkapan 

datanya, meliputi tanggal publikasi dan harga saham diperoleh 97 perusahaan yang 

benar-benar lengkap datanya. Penelitian ini juga melibatkan variabel bebas yaitu arus 

kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi. Sedangkan, 

return dihitung dengan menggunakan geometric mean. Analisis data yang digunakan 

oleh Yocelyn dan Christiawan adalah analisis regresi berganda.  

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengungkapan laba akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis atas masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen yang memperlihatkan bahwa variabel bebas arus kas dari aktivitas operasi, 

arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Hal ini menandakan bahwa investor mempertimbangkan 

informasi laba akuntansi yang diungkapkan dalam laporan tahunannya untuk membuat 

keputusan. 

Irianti (2008) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh informasi variabel 

bebas yang terdiri dari total arus kas, komponen arus kas, dan laba akuntansi terhadap 

harga atau return saham dengan judul Pengaruh Kandungan Informasi Arus Kas, 

Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi terhadap Harga dan Return Saham. 
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Penelitian ini mengambil sampel pada 29 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Irianti melakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Data dari laporan keuangan yang telah di audit untuk tahun 

2005 dan 2006 diambil dari endoexhange files. Metode statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dengan menggunakan dua model yaitu 

model levels dan model return.  

Hasil statistik dari studi ini menunjukkan bahwa laba akuntansi, arus kas total 

dan komponen arus kas berpengaruh signifikan dengan harga saham dalam model 

levels. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis atas seluruh variabel 

bebas (total arus kas, komponen arus kas dan laba akuntansi) tidak berpengaruh 

signifikan dengan return saham dalam model return kecuali arus kas operasi 

berpengaruh signifikan dengan return saham. 

  Daniati dan Suhairi (2006) dengan judul Pengaruh Kandungan Informasi 

Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor, dan Size Perusahaan terhadap Expected 

Return Saham Pada Industri Textile dan Automotive yang Terdaftar di BEJ dengan 

tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh kandungan 

informasi komponen laporan arus kas, laba kotor, dan size perusahaan terhadap 

expected return saham. Populasi penelitian tersebut diambil dari seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1999 sampai 2004. 

Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling.  

Hasil penelitian Daniati dan Suhairi menunjukan adanya pengaruh signifikan 

antara arus kas dari aktivitas investasi terhadap expected return saham. Laba kotor 
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memiliki pengaruh signifikan terhadap expected return saham. Begitu juga dengan size 

perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap expected return saham. 

Sedangkan arus kas dari aktivitas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

expected return saham. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

menentukan expected return dari investasinya, investor juga menggunakan informasi 

arus kas operasi, laba kotor, dan size perusahaan sebagai ukuran kinerja dan menilai 

prospek perusahaan dimasa depan. 

Christanty (2009) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh 

Faktor Fundamental dan Economic Value Added (EVA) Terhadap Return Saham Pada 

Saham Perusahaan yang tercatat Aktif dalam LQ 45 di BEI Periode 2003-2007. Data 

diperoleh dari ICMD dan laporan keuangan tahunan emiten dengan periode waktu 2003 

sampai 2007. Jumlah populasi penelitian tersebut adalah 45 perusahaan dan jumlah 

sampel sebanyak 15 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linier berganda 

agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu 

dengan variabel lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Christanty memperoleh hasil penelitian bahwa 

adanya peningkatan return saham dalam Perusahaan yang masuk daftar penelitian 

dengan asumsi variabel return on asset, price earning ratio, quick asset to inventory, 

debt to equity ratio, net profit margin, earning per share dan economic value added 

tidak mengalami perubahan. Untuk variabel ROA dan QAI tidak mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45, 

sedangkan PER, NPM, EPS, dan EVA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 
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return saham sedangkan variabel DER mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 di BEI. 

Penelitian yang dilakukan oleh Martani et al.(2009) dengan judul The effect of 

financial ratios, firm size, and cash flow from operating activities in the interim report 

to the stock return. Penelitian yang dilakukan oleh Martani, Mulyono dan Khairurizka 

bertujuan untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi dalam menjelaskan return 

saham. Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio pasar, 

ukuran perusahaan dan arus kas sebagai proksi informasi akuntasi. Sampel penelitian 

merupakan perusahaan industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2003-2006. Hasil penelitian Martani et al.(2009) menunjukkan bahwa 

profitabilitas, turnover dan market ratio berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 

Trisnawati (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui hasil pendekatan 

yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap return saham. Judul penelitiannya 

adalah Pengaruh Economic Value Added, Arus Kas Operasi, Residual Income, 

Earnings, Operating Leverage dan Market Value Added Terhadap Return Saham. 

Penelitian berupa studi empitis yang dilakukan oleh Trisnawati ini menggunakan 

periode waktu selama 3 tahun yaitu dimulai dari tahun 2003 sampai 2005 kepada 23 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penelitian tersebut 

menggunakan metode regresi berganda untuk melihat kontribusi setiap variabel yang 

mempengaruhi tingkat pengembalikan para pemegang saham. Hasil empiris pada studi 

tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen (EVA, arus kas dari operasi, 
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residual income, earnings, operating leverage dan market value added) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Deitiana (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kinerja keuangan terhadap keputusan manajemen dalam membayar dividen 

kepada pemegang saham dengan judul penelitian Pengaruh Rasio Keuangan, 

Pertumbuhan Penjualan dan Dividen Terhadap Harga Saham. Penelitian tersebut 

dilakukan selama 4 tahun yaitu dimulai dari tahun 2004 sampai 2008. Deitiana 

melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan metode regresi linear untuk 

menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan dividen 

terhadap harga sama di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 

semua perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia, yaitu 45 dan yang mengeluarkan 

didivden secara tetap adalah 20 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yaitu 

menggunakan purposive sampling. Hasilnya, profitabilitas mempengaruhi return 

saham. Sementara likuiditas, growth, dan dividen tidak mempengaruhi harga saham. 

Hermansyah dan Ariesanti (2008) melakukan pengujian kepada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Judul penelitian ini adalah 

Pengaruh Laba Bersih Tehadap Harga Saham (Sensus Pada Perusahaan Food and 

Beverage Yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk mengetahui pengaruh laba bersih terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Metode dalam penelitian 

tersebut menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan sensus. Hermansyah dan 

Ariesanti menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi literatur. 
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Dengan analisis teknik koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa laba bersih memiliki pengaruh harga pasar sebesar 29,5%. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijabarkan di atas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Judul & 
Penelitian 

Sampel 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Analisis Pengaruh 
Perubahan Arus 
Kas dan Laba 
Akuntansi 
Terhadap Return 
Saham pada 
Perusahaan 
Berkapitalisasi 
Besar (Yocelyn 
dan Christiawan, 
2012) 

97 
perusahaan 
yang 
memiliki 
kapitalisasi 
besar (tahun 
2009 
sampai 
tahun 2010) 

Independen : 
 Arus kas dari 

aktivitas 
operasi 

 Arus kas dari 
aktivitas 
investasi 

 Arus kas dari 
aktivitas 
pendanaan 

 Laba 
akuntansi 

Dependen : 
 Return 

Saham 

Laba akuntansi berpengaruh 
signifikan terhadap return 
saham. Sedangkan variabel 
bebas lainnya (arus kas dari 
aktivitas operasi, aktivitas 
dari aktivitas investasi, 
aktivitas dari aktivitas 
pendanaan) tidak berbukti 
secara signifikan 
berhubungan dengan return 
saham. 

2 Pengaruh 
Kandungan 
Informasi Arus 
Kas, Komponen 
Arus Kas, dan 
Laba Akuntansi 
terhadap Harga 
dan Return Saham 
(Irianti, 2008) 

29 
perusahaan 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Jakarta 
(BEJ) 
(tahun 2005 
sampai 
tahun 2006) 

Independen : 
 Total arus 

kas 
 Komponen 

arus kas 
 Laba 

akuntansi 
Dependen : 

 Harga saham 
(untuk model 
levels) 

 Return saham 
(untuk model 
return ) 

Total arus kas, laba 
akuntansi, arus kas operasi, 
arus kas investasi, arus kas 
pendanaan berpengaruh 
signifikan dengan harga 
saham dalam model levels 
dan seluruh variabel 
independen tidak 
berpengaruh signifikan 
dengan return saham dalam 
model return kecuali arus 
kas operasi berpengaruh 
signifikan dengan return 
saham. 
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No. Judul & 
Penelitian 

Sampel 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

3 Pengaruh 
Kandungan 
Informasi 
Komponen 
Laporan Arus Kas, 
Laba Kotor, dan 
Size Perusahaan 
terhadap Expected 
Return Saham 
Pada Industri 
Textile dan 
Automotive yang 
Terdaftar di BEJ 
(Daniati dan 
Suhairi, 2006) 

34 
perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Jakarta 
(tahun 1999 
sampai 
2004) 

Indenpenden : 
 Arus kas dari 

aktivitas 
operasi 

 Arus kas dari 
aktivitas 
investasi 

 Arus kas dari 
aktivitas 
pendanaan 

 Laba kotor  
 Size 

perusahaan 
Dependen : 

 Expected 
return saham 

Arus kas dari aktivitas 
investasi, laba kotor dan 
size perusahaan mempunyai 
pengaruh signifikan 
terhadap expected return 
saham. Sedangkan arus kas 
dari aktivitas operasi tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap expected return 
saham. 

4 Analisis Pengaruh 
Faktor 
Fundamental dan 
Economic Value 
Added (EVA) 
Terhadap Return 
Saham (Christanty, 
2009) 

15 
perusahaan 
yang 
tercatat 
aktif dalam 
LQ 45 di 
BEI (tahun 
2003 
sampai 
tahun 2007) 

Independen : 
 Return On 

Asset (ROA) 
 Price 

Earning 
Ratio (PER) 

  Quick Asset 
to Inventory 
(QAI) 

 Debt Equity 
Ratio (DER) 

 Net Profit 
Margin 
(NPM) 

 Earning Per 
Share (EPS) 

 Economic 
Value Added 
(EVA) 

Dependen : 
 Return saham 

ROA dan QAI tidak 
mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap 
return saham. Sedangkan 
PER, NPM, EPS dan Eva 
mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap 
return saham. 
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No. Judul & 
Penelitian 

Sampel 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

5 The effect of 
financial ratios, 
firm size, and cash 
flow from 
operating activities 
in the interim 
report to the stock 
return Martani et 
al.(2009)  

39 
perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 
(tahun 
2003-2006) 

Independen : 
 Profitabilitas 
 Likuiditas 
 Leverage 

 Market ratio 

 Size 

 Arus kas 
operasi 

Dependen : 
 Return saham 

Profitabilitas, turnover, 
market ratio memiliki 
pengaruh signifikan 
terhadap return saham. 

6 Pengaruh 
Economic Value 
Added, Arus Kas 
Operasi, Residual 
Income, Earnings, 
Operating 
Leverage dan 
Market Value 
Added Terhadap 
Return Saham 
(Trisnawati, 2009) 

23 
perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 
(tahun 2003 
sampai 
dengan 
tahun 2005) 

Independen : 
 Economic 

Value Added 
(EVA) 

 Arus kas 
operasi 

 Residual 
income 

 Earnings 
 Operating 

leverage 
 Market Value 

Added  
(MVA) 

Dependen : 
 Return saham 

Semua variabel independen 
(EVA, arus kas dari operasi, 
residual income, earnings, 
operating leverage dan 
market value added) tidak 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap return 
saham. 

7 Pengaruh Rasio 
Keuangan, 
Pertumbuhan 
Penjualan dan 
Dividen Terhadap 
Harga Saham 
(Deitiana, 2011) 

20 
perusahaan 
LQ 45 yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 
(periode 1 
januari 
2004 
sampai 31 
desember 
2008) 

Independen : 
 Likuiditas 
 Profitabilitas 
 Pertumbuhan 

penjualan 
 Kebijakan 

dividen 
Dependen : 

 Harga saham 

Profitabilitas 
mempengaruhi return 
saham. Sementara 
likuiditas, growth, dan 
dividen tidak 
mempengaruhi harga 
saham. 
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No. Judul & 
Penelitian 

Sampel 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

8 Pengaruh Laba 
Bersih Tehadap 
Harga Saham 
(Sensus Pada 
Perusahaan Food 
and Beverage 
Yang terdaftar di 
Bursa Efek 
Jakarta) 
(Hermasyah dan 
Ariesanti, 2008) 

17 
perusahaan 
food and 
beverage 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Jakarta 
(periode 
tahun 2006) 

Independen : 
 Laba bersih 

Dependen : 
 Harga saham 

Laba bersih memiliki 
pengaruh harga pasar 
sebesar 29,5%. 
 

Sumber: Olahan Penulis 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh laba bersih, 

arus kas operasi, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) buah variabel yaitu laba bersih, arus kas operasi 

dan ukuran perusahaan yang diduga dapat mempengaruhi variabel dependennya yaitu 

return saham di masa depan. Secara ringkas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 Sumber: Olahan Penulis 

2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan ragam teori dan hasil penelitian yang telah dijelaskan, hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Laba Bersih terhadap Return Saham 

Laba digunakan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang. Dalam 

penelitian Irianti (2008) disebutkan bahwa laba berguna untuk mengukur kinerja 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Laba Bersih 
Perusahaan (X1) 

Return Saham 
Perusahaan (Y) Arus Kas Operasi 

Perusahaan (X2) 

Ukuran 
Perusahaan (X3) 

Ho1 (-) 

Ha1 (+) 

 Ho2 (-) 

Ha2 (+) 

 Ho3 (-) 

Ha3 (+) 

 

Ho4 (-) 

Ha4 (+) 
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perusahaan dan informasi arus kas merupakan kunci untuk mengukur likuiditas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan dengan 

return saham dalam model return. Penelitian tentang hubungan laba akuntansi dengan 

return saham dengan periode waktu dari tahun 1988 sampai tahun 2002 dilakukan oleh 

Nichols dan Wallen (2004). Mereka memperoleh hasil bahwa return saham tahunan 

secara signifikan dipengaruhi oleh adanya perubahan laba tahunan. Menurut mereka, 

adanya elemen penting dalam hubungan antara laba bersih dan return saham yaitu 

adanya tambahan informasi yang didapat dari laba bersih. Tambahan informasi dari laba 

bersih ini dapat dilihat dengan perubahan laba tahunan. Senada dengan penelitian yang 

di lakukan oleh Putriani dan Sukartha (2014) juga mendapatkan hasil penelitian bahwa 

laba bersih memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis 

yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1: Laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Ha1: Laba bersih berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2.4.2 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasi terhadap Return Saham 

Berdasarkan peneliti terdahulu, telah dibuktikan bahwa informasi arus kas dari 

aktivitas operasi dapat menjadi indikator bagi investor dalam menjelaskan return 

saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yocelyn dan Christiawan (2012) 

menyimpulkan bahwa arus kas operasi tidak terbukti secara signifikan berhubungan 

dengan return saham. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Daniati & Suhairi 

(2006), yang menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap expected return saham. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Habib (2008), yang menyimpulkan bahwa return saham dipengaruhi 

oleh arus kas dari aktivitas operasi tahunan, namun tidak sebesar pengaruh laba tahunan 

terhadap return saham. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahudiono dan Danang 

(2012), hasil analisis yang telah dilakukan Rahudiono dan Danang menunjukkan bahwa 

arus kas operasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham, yang 

artinya semakin arus kas operasi perusahaan maka semakin besar keuntungan yang 

diperoleh dari kepemilikan saham (return saham). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis 

yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho2: Arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Ha2: Arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham 

Menurut Sumadji (2007), besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam 

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi aktiva maka semakin banyak dana yang ditanam, 

semakin tinggi penjualan maka semakin tinggi perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Selain itu, 

perusahaan dengan total aktiva besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan 
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laba dibandingkan perusahaan yang memiliki total aktiva kecil. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Arlina et al (2014), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

ukuran perusahaan terhadap return saham. Berbeda dengan hasil penelitian 

Adiwiratama (2012), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahan tidak terdapat 

pengaruh signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis 

yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho3: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

        saham.  

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return 

 saham. 

2.4.4 Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Return Saham 

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti hubungan antara laba bersih, arus kas 

operasi dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap return saham. Untuk itu 

peneliti membuat hipotesis sebagai berikut : 

Ho4: Laba bersih, arus kas operasi dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Ha4: Laba bersih, arus kas operasi dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap return saham.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan objek penelitian pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Infonesia periode tahun 2010-2014. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan sasaran untuk mengungkapkan kemampuan laba 

bersih, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan dalam memprediksi return saham pada 

periode tahun 2010-2014.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

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. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

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. 
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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. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan 

necara perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2014 yang terdaftar di BEI. Data yang dikumpulkan berasal dari situs 

resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id maupun dari 

http://www.finance.yahoo.com/q?s=idx.  

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham (t+1). 

Return saham yang diukur dengan mengurangi harga saham waktu 
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tertentu dengan harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham 

periode sebelumnya. 

   
       

    
 

2. Variabel Independen (Bebas) 

a. Laba bersih (X1) setelah pajak 

Merupakan angka yang diperoleh dari laba bersih setelah pajak 

tahun pengamatan pada laporan keuangan tahunan perusahaan yang di 

proksikan dengan pertumbuhan laba bersih pada tahun 2010 sampai 

2014 yang selanjutnya akan disimbolkan menjadi X1. 

NI =           

     
 

b. Arus kas operasi (X2)  

Arus kas operasi merupakan angka arus kas operasi tahun 

pengamatan yang diproksikan pertumbuhan arus kas tahunan 

perusahaan yaitu arus kas dari kegiatan operasi tahun 2010 sampai 2014 

yang selanjutnya disimbolkan menjadi X2. 

CFO =            

      
 

c. Ukuran perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan dinilai berdasarkan nilai aktivanya, karena 

total aktiva adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang 

memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat pada masa yang akan datang. 
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Dalam penelitian ini ukuran perusahaan menjadi variabel independen. 

Variabel ini diproksikan dengan pertumbuhan total asset tahun 2010 

sampai 2014 yang selanjutnya disimbolkan menjadi X3. 

SIZE =              

       
 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Variabel Definisi Rumus Skala 
Pengukuran 

Dependen    
 Return 

Saham 
Masa 
Depan 
(RETURN) 

Tingkat pengembalian 
saham atas investasi yang 
dilakukan oleh investor 

 

   
       

    
 

 

Rasio 

Independen    
 Laba Bersih 

Setelah 
Pajak (NI) 

Selisih antara laba bersih 
yang diperoleh periode 
sekarang (t) dikurangi laba 
bersih yang diperoleh 
periode sebelumnya (t-1), 
dibagi dengan laba bersih 
yang diperoleh periode 
sebelumnya (t-1). 

 

NI = 
          

     
 

 

Rasio 

 Arus Kas  
Operasi 
(CFO) 

Selisih antara 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). 

 

CFO = 

           

      
 

 

Rasio 
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Variabel Definisi Rumus Skala 
Pengukuran 

 Ukuran 
Perusahaan 
(SIZE) 

Selisih antara total asset 
yang diperoleh periode 
sekarang (t) dikurangi total 
asset periode sebelumnya (t-

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

 

SIZE= 
             

       
 

 

Rasio 

 Sumber : Olahan Penulis 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel. Data yang 

telah dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan objek penelitian di input kedalam 

software Microsoft Excel yang mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan dengan 

format yang sesuai untuk kemudian diimpor kedalam software statistik yang akan 

digunakan untuk mengolah data penelitian. Software statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah Eviews (Econometric Views) versi ke-7 yang dianggap dapat 

membantu peneliti dalam memecahkan perumusan masalah penelitian. Program statistik 

tersebut digunakan karena mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan jenis data panel dan Eviews versi 7 merupakan software statistik ter-update 

dalam menyelesaikan regresi dengan data panel. 

Setelah data yang diperlukan diinput ke dalam software Eviews, maka dilakukan 

proses pengolahan data dengan urutan sebagai berikut : 

1) Penentuan jenis model regresi dengan data panel, dilakukan untuk 

mengetahui dari 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu common effect, fixed effect 

dan random effect jenis model dengan sifat pendekatan seperti apa yang 
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digunakan oleh penelitian yang kemudian akan dilakukan regresi dengan 

menyesuaikan jenis pendekatan yang sesuai. 

2) Uji normalitas, dengan tujuan untuk melihat apakah regresi yang digunakan 

telah terdistribusi normal atau belum. Jika belum terdistribusi dengan 

normal akan dilakukan pengeluaran atas data yang bersifat unik sebagai 

outlier penelitian. 

3) Uji asumsi klasik, dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah dalam 

penelitian yang terdiri dari uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. Jika terdapat masalah dari ketiga jenis asumsi klasik tersebut, 

maka akan dilakukan cara untuk menghilangkan dengan melakukan 

pengujian-pengujian sesuai dengan jenis masalah yang terdeteksi. 

4) Analisis hasil regresi telah dilakukan dengan cara melakukan Uji Parsial (t-

test), Uji Simultan (F-test) dan Uji Koefisien Determinasi (adjusted R2). 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut (Ghazali, 2011), uji statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Analisis statistik deskriptif dilakukan 

terlebih dahulu sebelum dilakukannya regresi data. 

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi data panel merupakan data seksi silang (cross section) dan 

sekaligus terdiri atas beberapa waktu (time series) (Winarno, 2011). Analisis data panel 

memiliki tiga macam model, yaitu : 

1. Common Effect Model 
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Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya. Hasil 

analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 2011). 

Model ini menggabungkan seluruh data time series dengan cross section, 

selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary 

Least Square). Model ini mengganggap bahwa intersep dan slop dari variabel 

sama untuk setiap obyek observasi. 

2. Fixed Effect Model 

Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukkan 

perbedaan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama 

(Winarno, 2011). Fixed effect model dimaksudkan bahwa satu objek memiliki 

konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga 

dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time variant). 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya digunakan variabel 

dummy. Model ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy Variables 

(LSDV). 

3. Random Effect Model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode 

fixed effect model yang menggunakan variabel dummy, sehingga model 

mengalami ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel dummy, random 

effect model menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu 

dan antar objek (Winarno, 2011).  
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Terdapat dua uji yang dilakukan dalam menetapkan model yang digunakan 

dalam analisis data panel menurut (Widardjono, 2009), yaitu : 

1. Uji Chow 

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, dengan rumus: 

  
                 

               
 

Keterangan: 

RSS1 :  Nilai Residual Sum Squares (Common). 

RSS2 :  Nilai Residual Sum Squares (Fixed). 

n  :  Banyak observasi. 

nT  :  Jumlah seluruh sampel (observasi x periode). 

k  :  Jumlah variabel independen. 

Hipotesa yang diajukan: 

Ho : model common effect 

Ha : model fixed effect 

 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Chi Square > 0,05 
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Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Chi Square < 0,05 

2. Uji Hausman 

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. 

Hipotesa yang diajukan: 

Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section random > 0,05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section random < 0,05 

3.4.3 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. Para peneliti menggunakan pendoman bahwa jika setiap variabel 

terdiri atas 10 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal (Winarmo, 

2011). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera test 

atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera test adalah sebagai berikut : 

Ho : Data terdistribusi normal 
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Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima 

Ho yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian model regresi berganda dalam menguji variabel independen yang 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen harus menghindari kemungkinan 

penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan 

yaitu Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. 

3.4.4.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat problem multikolineartias. 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. Adanya multikolinearitas masih menghasilkan estimator yang BLUE, 

tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2009).  

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke lainnya 
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(Winarno, 2011). Jika varian dan residual satu pengamaan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 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 

3.4.4.3 Uji Autokorelasi 

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 : 
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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) 

3.4.5 Persamaan Penelitian 

 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 

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 
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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 

 

Sesuai dengan persamaan regresi diatas, maka pengujian hipotesis yang dapat 

diajukan sebagai berikut : 

Ho1 : Laba bersih tidak signifikan dalam memprediksi return saham 

Ha1 : Laba bersih signifikan dalam memprediksi return saham 

Ho2 : Arus kas operasi tidak signifikan dalam memprediksi return saham 

Ha2 : Arus kas operasi signifikan dalam memprediksi return saham 

Ho3 : Ukuran perusahaan tidak signifikan dalam memprediksi return saham 
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Ha3 : Ukuran perusahaan signifikan dalam memprediksi return saham 

Ho4 : Laba bersih, arus kas operasi dan ukuran perusahaan tidak signifikan 

  dalam memprediksi return saham 

Ha4 : Laba bersih, arus kas operasi dan ukuran perusahaan signifikan dalam 

  memprediksi return saham 

3.5  Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Parsial (Uji T) 

Uji  t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah (Gujarati, 2007) : 

Ho : b1, b2, b3, b4, b5 = 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : b1, b2, b3, b4, b5 ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitias (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 0,05. Kriteria 

pengujiannya sebagai berikut :  

Jika probabilitias (signifikansi) ≤ 0,05 (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitias (signifikansi) ≥ 0,05 (α) maka Ho diterima 
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3.5.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Pengujian yang dilakukan untuk hipotesis 4 adalah uji F (F-test). Uji F 

merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2009). Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : koefisien variabel X1 = X2 = X3 = 0, artinya variabel independen secara 

bersama- sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ha : koefisien variabel X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠ 0, artinya variabel independen secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan kriteria pengujian keputusan 

sebagai berikut : 

a) Apabila F hitumg > F tabel atau F > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal 

ini berarti variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Apabila F hitung < F tabel atau F_ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini berarti variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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Nilai F hitung diperoleh dari hasil output software statistik. Sedangkan nilai t 

tabel diperoleh dari tabel F berdasarkan besarnya _ dan df dimana besarnya ditentukan 

oleh numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k-1). 

3.5.3 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. Jika nilai R2 sama dengan nol maka variabel 

dependen tidak dapat diterangkan oleh variabel independen. Sebaliknya jika R2 sama 

dengan satu maka variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Nilai R2 yang baik berada di antara nol 

sampai satu. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang 

tergolong ke dalam industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan kriteria 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. 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dikumpulkan sejumlah 31 perusahaan yang 

di jadikan objek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Daftar perusahaan objek penelitian 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal IPO 
1 AGRO Bank Raykat Indonesia Agroniaga, Tbk 08 Desember 2003 
2 BABP Bank MNC Internasional, Tbk 15 Juli 2002 
3 BACA Bank Capital Indonesia, Tbk 08 Oktober 2007 
4 BAEK Bank Ekonomi Raharja, Tbk 08 Januari 2008 
5 BBCA Bank Central Asia, Tbk 31 Mei 2000 
6 BBKP Bank Bukopin, Tbk 10 Juli 2006 
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 25 November 1996 
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 10 Januari 2001 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 10 November 2003 
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 17 Desember 2009 
11 BCIC Bank Mutiara, Tbk 25 Juni 1997 
12 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk 06 Desember 1989 
13 BEKS Bank Pundi Indonesia, Tbk 13 Juli 2001 
14 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk 
8 Juli 2010 

15 BKSW Bank Kesawan, Tbk 21 November 2002 
16 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk 14 Juli 2003 
17 BNBA Bank Bumi Artha, Tbk 31 Desember 1999 
18 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 29 November 1989 
19 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk 21 November 1989 
20 BNLI Bank Permata, Tbk 15 Januari 1990 
21 BSIM Bank Sinarmas, Tbk 13 Desember 2010 
22 BSWD Bank of India Indonesia, Tbk 1 Mei 2002 
23 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 12 Maret 2008 
24 BVIC Bank Victoria Intenasional, Tbk 30 Juni 1999 
25 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 29 Agustus 1990 
26 MAYA Bank Mayapada Internasional, Tbk 29 Agustus 1997 
27 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk 3 Juli 2007 
28 MEGA Bank Mega, Tbk 17 April 2000 
29 NISP Bank NISP OCBC, Tbk 20 Oktober 1994 
30 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 29 Desember 1982 
31 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 15 Desember 2006 

       Sumber: www.idx.co.id 

Informasi yang terkandung dalam Tabel 4.1 di atas merupakan seluruh 

perusahaan industri perbankan yang tercatat di BEI yang menjadi objek dalam 

penelitian ini. Dengan total objek penelitian sebanyak 31 perusahaan, diambil data yang 

selama periode waktu pengamatan yaitu sejak 2010 sehingga 2014. Meskipun total 
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tahun pengamatan selama 5 tahun namun diambil data dari tahun 2009 hingga tahun 

2014 dengan tujuan untuk memperoleh data variabel independen berupa pertumbuhan 

jumlah laba bersih, arus kas operasi, dan total aset dari laporan keuangan masing-

masing perusahaan bank. Sehingga total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 

155 observasi. 

Terkait dengan hasil uji normalitas saat dilakukan regresi atas seluruh observasi 

tersebut menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi normal, maka penulis 

melakukan outlier atas beberapa observasi. Pada Tabel 4.2 berikut ini disebutkan daftar 

observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian, yaitu : 

Tabel 4.2 

Daftar Outlier Penelitian 

No Kode Tahun Observasi 
1 BABP 2011 
2 BABP 2014 
3 BACA 2010 
4 BACA 2012 
5 BACA 2013 
6 BAEK 2013 
7 BBKP 2012 
8 BBRI 2011 
9 BBTN 2010 
10 BBTN 2012 
11 BBTN 2013 
12 BBTN 2014 
13 BDMN 2014 
14 BJBR 2012 
15 BKSW 2013 
16 BMRI 2010 
17 BNBA 2010 
18 BNBA 2011 
19 INPC 2011 
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No Kode Tahun Observasi 
20 MAYA 2011 
21 MEGA 2010 
22 NISP 2011 

   Sumber: Olahan Penulis 

4.2 Analisis Hasil Pengujian Statistik 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menjabarkan data oberservasi yang telah terkumpul. Analisis statistik deskriptif ini 

dilakukan dengan menganalisa nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar 

deviasi pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu RETURN yang 

merupakan simbol dari variabel dependen; NI yang merupakan variabel independen ke-

1 berupa laba bersih setelah pajak; CFO yang merupakan arus kas dari aktivitas operasi 

sebagai variabel independen ke-2; dan variabel independen ke-3 yaitu SIZE berupa total 

aset. Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel 4.3, 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 RETURN NI CFO SIZE 
Mean 0.000759 -0.266263 -0.405190 0.233919 
Median 3.80E-05 0.193711 -1.059428 0.192674 
Maximum 0.012866 34.99553 147.2061 2.837701 
Minimum -0.010891 -79.89961 -107.6278 -0.183620 
Std.Dev. 0.004602 7.788786 16.64588 0.302069 
Sumber: Olahan Penulis 

Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.3 maka dapat diketahui 

bahwa: 
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1. Rata-rata dari variabel Return saham (RETURN) pada perusahaan yang 

termasuk ke dalam sektor perbankan selama periode 2010 hingga 2014 pada 

Bursa Efek Indonesia adalah 0,000759 yang berarti investor mendapatkan 

pengembalian (return) untuk waktu 5 hari periode pengamatan di sekitar tanggal 

publikasi laporan keuangan sebesar  0,08%, dengan standar deviasi sebesar 

0,004602 atau 0,5%. Nilai maksimum return adalah sebesar 1,29% yaitu return 

saham Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI) pada tahun 2010, 

sedangkan nilai minimum return sebesar minus 1,08% terjadi pada saham Bank 

MNC Internasional,Tbk (BABP) pada tahun 2013. 

2. Rata-rata dari pertumbuhan variabel Laba Bersih (NI) pada perusahaan yang 

termasuk ke dalam sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2010 hingga 2014 adalah minus 0,27%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada periode penelitian perusahaan-perusahaan sampel mengalami laba 

bersih negatif sebesar 0,27%. Nilai maksimum pertumbuhan variabel NI sebesar 

34,99% pada saham Bank Kesawan, Tbk (BKSW) pada tahun 2014, sementara 

nilai minimum dari pertumbuhan variabel NI sebesar minus 79,90% terjadi pada 

saham Bank MNC Internasional,Tbk (BABP) pada tahun 2013. Standar deviasi 

pertumbuhan variabel NI sebesar 7,788786 yang menunjukkan bahwa terdapat 

simpangan rata-rata pada laba bersih sebesar 7,79% dari keseluruhan perusahaan 

yang diteliti. 

3. Rata-rata dari pertumbuhan variabel Arus Kas Operasi (CFO) pada perusahaan 

yang termasuk ke dalam sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010 hingga 2014 adalah minus 0,41%, hal ini 
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menunjukkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel 

selama tahun periode penelitian mengalami arus kas negatif dari aktivitas 

operasi sebesar 0,41%. Nilai maksimum pertumbuhan variabel CFO sebesar 

147,20% yang terjadi pada saham Bank Victoria Internasional, Tbk (BVIC) 

pada tahun 2010, sementara nilai minimum dari pertumbuhan variabel CFO 

sebesar minus 107,63% terjadi pada saham Bank Internasional Indonesia, Tbk 

(BNII) pada tahun 2014. Standar deviasi pertumbuhan variabel CFO sebesar 

16,65%  yang menunjukan bahwa terdapat simpangan rata-rata pada arus kas 

operasi sebesar 16,65% dari keseluruhan perusahaan yang diteliti. 

4. Rata-rata dari pertumbuhan variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) pada perusahaan 

yang termasuk ke dalam sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010 hingga 2014 sebesar 0,23%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada periode penelitian perusahaan-perusahaan sampel 

mengalami kenaikan total aset sebesar 0,23%. Nilai maksimum pertumbuhan 

variabel SIZE sebesar 2,84% yang terjadi pada saham Bank Pundi Indonesia, 

Tbk (BEKS) pada tahun 2011, sementara nilai minimum dari pertumbuhan 

variabel SIZE sebesar minus 0,18% yang terjadi pada saham Bank Himpunan 

Saudara 1906 (SDRA) pada tahun 2013. Standar deviasi pertumbuhan variabel 

SIZE sebesar 0,30% yang menunjukan bahwa terdapat simpangan rata-rata pada 

ukuran perusahaan sebesar 0,30% dari keseluruhan perusahaan yang di teliti. 

4.2.2 Penentuan Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari sebuah data panel. Terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan untuk 
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mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan 

Random Effect. Uji yang dijadikan sebagai parameter pengujian regresi data panel 

adalah Chow Test, apabila data yang digunakan tidak lolos Chow Test, maka dilanjutkan 

dengan Hausman Test. Setelah Hausman Test, dapat diketahui apakah jenis data yang 

digunakan menggunakan model regresi Fixed Effect atau Random Effect. Sebelum 

melakukan Chow Test dan Hausman Test, terdapat persaman awal adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Persamaan awal Penelitian 

Dependent Variable: RETURN   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000531 0.000518 1.024796 0.3080 

NI 8.96E-05 5.91E-05 1.514316 0.1331 
CFO 3.82E-05 2.62E-05 1.458344 0.1479 
SIZE 0.001146 0.001460 0.785131 0.4343 

       Sumber: Olahan Penulis 

Dari tabel di atas dapat dibuat persamaan awal sebagai berikut : 

RETURN = 0.000531 + 896E-05*NI + 3.82E-05*CFO + 0.001146*SIZE 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: CHOWTEST   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.139207 (30,99) 0.3093 

Cross-section Chi-square 39.441596 30 0.1161 
     

Sumber: Olahan Penulis 

Hipotesis yang digunakan adalah:  

 Ho : menggunakan model Common Effect  

 Ha : menggunakan model Fixed Effect  

Kriteria pengujiannya adalah:  

 Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square > 0,05  

 Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square < 0,05  

Berdasarkan tabel 4.5 yang merupakan Redudant Fixed Effect Test, dapat dilihat 

bahwa probabilitas dari Cross Section Chi-Square adalah sebesar 0,1161, hal tersebut 

berarti nilai Chi-Square dari data yang digunakan > 0,05 sehingga Ho dinyatakan tidak 

dapat ditolak atau Ho diterima dan Ha dinyatakan ditolak sehingga penelitian ini 

menggunakan model Common Effect. Jika penelitian telah dinyatakan menggunakan 

model Common Effect, maka tidak perlu melakukan uji Hausman dalam penentuan 

model. 
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4.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu asumsi yang digunakan dalam analisis 

statistika adalah data terdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

suatu data terdistribusi secara normal adalah dengan melihat nilai Jarque-Bera dan nilai 

probabilitasnya. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di 

dapat bahwa residual data terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas 

setelah dikurangi dengan outliers yang terkandung dalam observasi. Hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

      Sumber: Olahan Penulis 

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa Jarque-Bera yang diperoleh adalah 

sebesar 1,464595 dan probabilitas yang diperoleh adalah 0,480803. Hal tersebut 

mengindikasi bahwa data telah memenuhi syarat normalitas karena nilai Jarque-Bera 

yang diperoleh lebih kecil dari 2, dan probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 

0
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0,05 atau 5%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa data yang dijadikan sampel 

penelitian terdistribusi secara normal. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda data panel. Sebelum 

melakukan analisa regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri 

dari 3 asumsi, yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Uji asumsi klasik merupakan sebuah pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi 

untuk menunjukan hubungan yang valid dan tidak bias antarvariabel. Suatu analisis 

regresi dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat 

nonmultikolinearitas, nonheteroskedastisitas, dan nonautokolerasi. 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Penelitian ini 

mendeteksi keberadaan multikolinearitas dengan menguji koefisien korelasi (r) 

antarvariabel. Apabila nilai koefisien korelasi diatas 0,85, diduga terjadi masalah 

multikolinearitas dalam model yang digunakan, dan apabila koefisien korelasi memiliki 

nilai dibawah 0,85, diduga tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model 

penelitian yang digunakan.  

Berikut merupakan hasil dari uji yang dilakukan untuk mendeteksi 

multikolinearitas dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.6 

Hasil Correlation Matrix 

 NI CFO SIZE 
    
    

NI  1.000000  0.037863  0.126150 
CFO  0.037863  1.000000  0.107205 
SIZE  0.126150  0.107205  1.000000 

Sumber: Olahan Penulis 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil koefisien korelasi parsial antarvariabel independen 

memperlihatkan bahwa tidak ada nilai yang mendekati atau berada diatas 0,85. Hal ini 

menunjukan bahwa koefisien korelasi relatif rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini tidak mengandung unsur multikolinearitas antarvariabel bebas dalam 

model regresi. 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk 

mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian Park. Berikut 

merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas penelitian ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Park 

Variabel Dependen: Residual Regresi   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -13.24711 0.324235 -40.85654 0.0000 

NI -0.007145 0.032972 -0.216687 0.8288 
CFO 0.018469 0.015393 1.199810 0.2324 
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    Variabel Dependen: Residual Regresi   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SIZE 1.616185 0.854482 1.891421 0.0608 
     

        Sumber : Olahan Penulis 

Berdasarkan uji Park pada tabel 4.7, ditunjukan bahwa probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat unsur heteroskedastisitas. Hal tersebut 

menunjukan bahwa residual regresi tidak berhubungan dengan variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar 

anggota satu observasi dengan observasi lain yang berlainan waktu. Pada asumsi klasik 

hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan metode 

uji Durbin-Watson (DW). Jika hasil uji Durbin-Watson berada dikisaran 1,54 hingga 

2,46 berarti terdapat autokorelasi. Apabila hasil uji Durbin-Watson berada di luar 

kisaran yang dijadikan sebagai syarat uji autokorelasi, maka observasi harus disesuaikan 

dengan variabel kontrol tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari uji 

autokorelasi penelitian ini. 

 

 

 

 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

83 
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Dependent Variable: RETURN   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000130 0.000259 0.500147 0.6178 

NI 9.12E-05 2.78E-05 3.281946 0.0013 
CFO 1.05E-05 1.02E-05 1.029409 0.3052 
SIZE 0.001045 0.000924 1.131324 0.2600 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.110661     Mean dependent var 0.000690 

Adjusted R-squared 0.089979     S.D. dependent var 0.004599 
S.E. of regression 0.004417     Sum squared resid 0.002517 
F-statistic 5.350540     Durbin-Watson stat 1.853783 
Prob(F-statistic) 0.001664    

     
     Sumber: Olahan Penulis 

Berdasarkan tabel 4.8, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan 

adalah 1,853783, sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini telah terbebas 

dari masalah autokorelasi sebab nilai hasil Durbin-Watson berada pada kisaran 1,54 

hingga 2,46. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model penelitian. 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidak terdapat 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada saat melakukan 

pengolahan data dengan menggunakan software Eviews versi ke 7, telah dilakukan 

pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 4.5 disumpulkan bahwa 

model regresi pada penelitian ini menggunakan pendekatan model jenis common effect, 
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yaitu tidak dapat menolak Ho atau menerima Ho pada hasil uji Chow. Persamaan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

         =   +        
 +        

 +        
 + ε it 

Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut  

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

Dependent Variable: RETURN   
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000130 0.000259 0.500147 0.6178 

NI 9.12E-05 2.78E-05 3.281946 0.0013 
CFO 1.05E-05 1.02E-05 1.029409 0.3052 
SIZE 0.001045 0.000924 1.131324 0.2600 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.110661     Mean dependent var 0.000690 

Adjusted R-squared 0.089979     S.D. dependent var 0.004599 
S.E. of regression 0.004417     Sum squared resid 0.002517 
F-statistic 5.350540     Durbin-Watson stat 1.853783 
Prob(F-statistic) 0.001664    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.042234     Mean dependent var 0.000759 

Sum squared resid 0.002678     Durbin-Watson stat 1.879950 
     
     Sumber: Olahan Penulis 

Dari hasil regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

RETURN = 0.000130 + 9.12E-05*NI + 1.05E-05*CFO + 0.001045*SIZE 

Intepretasi dari persamaan regresi yang telah terbentuk diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 0.000130 artinya jika variabel laba bersih (NI), 

arus kas dari aktivitas operasi (CFO), dan ukuran perusahaan (SIZE) bernilai 
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konstan, maka rata-rata return pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010 hingga 2014 adalah sebesar 0.0130%. 

2. Nilai koefisien variabel laba bersih (NI) sebesar + 9.12E-05. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh secara positif terhadap return 

saham pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 

2014. Apabila laba bersih perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 1%, 

maka return saham akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0.00912 % 

yang berarti  jika pertumbuhan laba bersih semakin tinggi maka akan 

meningkatkan return saham. 

3. Nilai koefisien variabel arus kas dari aktivitas operasi (CFO) adalah sebesar + 

1.05E-05 menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh secara 

positif terhadap return saham pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010 hingga 2014. Apabila arus kas dari aktivitas operasi perusahaan 

mengalami pertumbuhan sebesar 1%, maka return saham akan mengalami 

pertumbuhan rata-rata sebesar 0.00105% yang berarti  jika pertumbuhan arus 

kas dari aktivitas operasi semakin tinggi maka akan meningkatkan return saham. 

4. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan (SIZE) adalah sebesar + 0.001045. 

Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif 

terhadap return saham pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 

2010 hingga 2014. Apabila ukuran perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 

1%, maka return saham akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 

0.1045% yang berarti jika pertumbuhan ukuran perusahaan semakin tinggi maka 

akan meningkatkan return saham. 
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4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen, yaitu laba bersih, arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan 

terhadap return saham dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Kriteria dalam uji t ini adalah apabila probabilitasnya 

≤0,05, maka Ho ditolak dan apabila probabilitasnya ≥ 0,05, maka Ho tidak dapat 

ditolak. Hasil uji t dalam penelitian ini tertera pada Tabel 4.9. 

Hipotesis 1: 

H01   : Laba bersih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

     perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 

     periode 2010-2014. 

Ha1   : Laba bersih berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

     perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 

     periode 2010-2014. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel laba bersih 

memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% yang 

digunakan (0.0013 < 0,05), sehingga Ho ditolak dan memiliki t-statistik sebesar 3.2820. 

Hasil tersebut menjelaskan bahwa laba bersih secara parsial memiliki hubungan positif 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap return saham perusahaan perbankan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 
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Hipotesis 2: 

H02   : Arus kas dari aktivitas operasi tidak berpengaruh secara signifikan 

     terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa 

     Efek Indonesia pada periode 2010-2014. 

Ha2   : Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

     return saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

     Indonesia pada periode 2010-2014. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel arus kas dari 

aktivitas operasi memiliki nilai probabilias lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 

5% yang digunakan (0.3052 > 0,05), sehingga Ho tidak dapat ditolak dan memiliki nilai 

t-statistik sebesar 1.0294. Hasil tersebut menjelaskan bahwa arus kas dari aktivitas 

operasi secara parsial memiliki hubungan positif yang tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

Hipotesis 3: 

H03   : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 

     saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

     Indonesia selama periode 2010-2014. 

Ha1   : Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifkan terhadap return 

     saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

     Indonesia selama periode 2010-2014. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.9, dapat dilihat bahwa variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% 
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yang digunakan (0.2600 > 0,05), sehingga Ho tidak dapat ditolak dan memiliki nilai t-

statisik sebesar 1.1313. Hasil tersebut menjelaskan bahwa ukuran perusahaan secara 

parsial memiliki hubungan positif yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2010-

2014. 

4.2.6.2 Uji F 

Uji F merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya 

pengaruh antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. 

Hasil uji F dalam penelitian ini tertera pada tabel 4.9. 

Hipotesis 4: 

H05   : Laba bersih, arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan 

     secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifkan terhadap 

     return saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

     Indonesia selama periode 2010-2014. 

Ha5   : Laba bersih, arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan 

     secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap return 

     saham. 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi F statistik) ≤ 5%, 

maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas > 5%, maka Ho diterima. Hasil 

dari uji F pada tabel 4.9, menyatakan bahwa nilai probabilitas (F-statistik) adalah  

0,001664, dimana nilai probabilitas ini berada dibawah tingkat signifikansi 5% 

(0,001664 ≤ 0,05). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 
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dari uji F adalah Ho ditolak dan Ha diterima, yang menjelaskan bahwa variabel laba 

bersih, arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

4.2.6.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Berhubung penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan nilai adjusted R2. 

Nilai adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Berikut merupakan hasil koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Pada tabel 4.9 dinyatakan bahwa nilai adjusted R2 dalam model penelitian ini 

adalah 0.089979. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu 

laba bersih, arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan 

variansi dari variabel dependen, yaitu return saham sebesar 8,99%, sedangkan 91,01% 

lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model 

penelitian ini. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 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.  
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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. 

Putriani dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi laba bersih 

perusahaan maka akan meningkatkan harga saham, karena laba perusahaan yang 

semakin meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang 

saham dalam bentuk naiknya harga saham. Maksudnya jika perusahaan memperoleh 

laba yang semakin besar, maka secara teoristis perusahaan akan mampu membagikan 

dividen yang semakin besar dan akan berpengaruh terhadap return saham. Selain itu 

peningkatan laba perusahaan dari waktu ke waktu akan menarik investor untuk 

menanamkan dananya pada suatu perusahaan dengan demikian return saham akan 

meningkat pula. 

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. 

4.3.2 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 
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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 

(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. 

Hubungan positif terhadap return saham yang disebabkan oleh pertumbuhan 

arus kas dari aktivitas operasi perusahaan mungkin dapat dipengaruhi oleh jumlah arus 

kas operasi yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan kas dengan baik. 

Selain itu jumlah arus kas dari aktivitas operasi menentukan apakah aktivitas 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Oleh sebab itu, 

adanya pertumbuhan arus kas dari aktivitas operasi memberikan sinyal positif yang 

berpengaruh kepada investor dalam penanaman modal yang akan dilakukannya dan 

pada akhirnya akan meningkatkan return saham perusahaan terkait. 

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. 
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4.3.3 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. 

Hubungan positif terhadap return saham yang disebabkan oleh pertumbuhan 

ukuran perusahaan mungkin dipengaruhi oleh perusahaan dengan ukuran perusaahan 

yang memiliki total aset yang tinggi menjadikan perusahaan mampu untuk 

menghasilkan laba. Semakin tinggi laba perusahaan yang di dapat maka akan 

berpengaruh terhadap pembagian dividen, karena perusahaan dengan skala besar 

cenderung mendapatkan perhatian lebih dari para investor yang memiliki tujuan untuk 

mendapatkan pembagian dividen yang besar, maka dari itu total aset mempunyai 

pengaruh positif terhadap return saham. 

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. 

Adiwiratama (2012) yang melakukan penelitian sejenis pada perusahaan-

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 

2008-2010 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan total aset besar maupun kecil 
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tidak mempengaruhi para investor dalam memilih penanaman modal yang akan 

ditanamnya. Dengan kata lain, besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tidak 

menjadi sotoran lebih bagi para investor yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan 

informasi terkait kinerja tahunan perusahaan dalam melakukan investasinya. 

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. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh laba bersih, arus 

kas operasi dan ukuran perusahaan terhadap return saham perusahaan industri 

perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, terdapat satu 

hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk para investor dalam melakukan 

penanaman modal pada perusahaan industri perbankan. 

Hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa terdapat satu dari tiga 

variabel independen yang dapat mempengaruhi return saham, yaitu variabel laba bersih. 

Variabel laba bersih dalam penelitian ini dibuktikan memiliki hubungan positif dan 

bersifat signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasi bahwa laba bersih dapat 

dijadikan salah satu parameter pengukuran return saham, dimana semakin besar laba 

yang diperoleh perusahaan maka secara teoritis perusahaan akan mampu membagikan 

dividen yang semakin besar dan akan berpengaruh terhadap return saham. Dengan 

begitu, manajemen perusahaan diharapkan fokus dan dapat terus menjaga laba bersih 

perusahaan, yang dalam penelitian ini diproksikan menggunakan pertumbuhan laba 
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bersih perusahaan, sehingga pertumbuhan laba perusahaan dari waktu ke waktu akan 

menarik investor untuk menanamkan dananya pada peruusahaan terkait dengan 

demikian return saham akan meningkat pula.  

Variabel arus kas dari aktivitas operasi memiliki hubungan positif dan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, sehingga apabila arus kas dari 

aktivitas operasi perusahaan mengalami pertumbuhan, maka return saham yang 

dihasilkan akan meningkat. Namun demikian,  pengaruh yang tidak bersifat signifikan 

tersebut menjelaskan bahwa perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014 harus tetap menjaga dan memperhatikan arus kas 

dari aktivitas operasi perusahaan. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham, sehingga apabila ukuran perusahaan 

mengalami pertumbuhan, maka return saham yang dihasilkan akan meningkat. Namun 

demikian, pengaruh yang tidak bersifat signifikan tersebut menjelaskan bahwa 

perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014 harus tetap menjaga dan memperhatikan ukuran perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, 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 

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. 
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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. 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

97 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiwiratama, J. (2012). Pengaruh Informasi Laba, Arus Kas dan Size Perusahaan 
Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH Vol.2 
No. 1,  Singaraja Desember 2012, ISSN 2089-3310. 

Anoraga dan Pakarti (2008). Pengantar Pasar Modal, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

Arif, M. (2008). Penggunaan analisis Fundamental dan Teknikal Untuk Berinvestasi 
Pada Saham Hot Commodities (Studi Kasus Saham PT. Bumi Resources Tbk). 
Tesis Program Magister. Universitas Indonesia. 

Arlina, Sinarwati, & Musmini, L. S. (2014). Pengaruh Informasi Laba, Arus Kas dan 
Laba Kotor, Ukuran Perusahaan, dan Returns on Asset (ROA) Terhadap Return 
Saham. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol.2 No.1. 

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus A. J. (2014). Investments. Singapore: Mc-Graw-Hill. 

Cheang, L.S., KS. Most, and C.W. Blain (1983). The Utility of Annual Reports : An 
International Study, Journal of International Business Studies, Spring, hal. 63-84. 

Chen, Long, dan Xinlei Zhao (2009). Return Decomposition. Review of Financial 
Studies. Fortcoming. 

Christanty, M. (2009). Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Economic Value 
Added (EVA) Terhadap Return Saham. Tesis Program Magister. Universitas 
Diponegoro. 

Corrado, Charles J. dan Jordan, Bradford D. (2000). Fundamentals of Investment 
Analisis Fourth Edition. Singapore:Mc Graw-Hill. 

Daniati, N., & Suhairi (2006). Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan 
Arus Kas, Laba Kotor, dan Size Perusahaan Terhadap Expected Return Saham 
(Survey Pada Industri Textile dan Automotive yang Terdaftar di BEJ). Simposium 
Nasional Akuntansi 9. Padang. 

Datsgir M dan A.L.Velashani (2008). Comprehensive Income and Net Income as 
Measures of Firm Perfomance: Some Evidence for Scale Effect. European Journal 
of Economics, Finance and Administrative Science 12, hal. 123-133. 

Deitiana, T. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividen 
Terhadap Harga Saham. Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol. 13 No.1, hal. 57-66. 

Gee-Jung, Kwon. (2009). The Value Relevance of Book Values, Earnings. And Cash 
Flows : Evidence from Korea. International Journal of Business and Management, 
hal. 28-42. 

Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 
Keempat. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

98 
 

Gujarti, D. (2007). Basic Econometrics, Fourth Edition. Singapore: McGraw Hill. 

Habib A. (2008). The Role of Accruals and Cash Flows in Explaining Security Returns : 
Evidence from New Zeland, Journal of International Accounting, Auditing, and 
Taxation, hal. 51-66. 

Henry Simamora. (2000). Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, Jilid II. 
Penerbit Salemba Empat. 

Hermansyah, I., & Ariesanti, E. (2008). Pengaruh Laba Bersih Terhadap Harga 
Saham. Jurnal Akuntansi Fe Unsil. Vol.3 No.1, ISSN: 1907-9958. 

Hernendiastoro, Andre. (2005). Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Kondisi Ekonomi 
Terhadap Return Saham dengan Metode Intervalling (Studi Kasus Pada Saham-
Saham LQ 45). Tesis Sarjana Program Studi Magister Manajemen. Program Pasca 
Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 20 Desember 2005. 

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Ikatan 
Akuntansi Indonesia. 

Innayatullah, Hilda. (2009). Pengaruh Komponen Laba dan Arus Kas terhadap Return 
Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate and Property yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia). Skripsi (tidak diterbitkan). Malang: Universitas 
Brawijaya. 

Irianti, T. E. (2008). Pengaruh Kandungan Informasi Arus Kas, Komponen Arus Kas, 
dan Laba Akuntansi Terhadap Harga dan Return Saham. Ringkasan Tesis. 
Universitas Diponegoro. 

Jones, C. P. (2013). Investments Principles and Concepts. Singapore: John Wiley & 
Sons Singapore Pte. Ltd. 

Jogianto. (2010). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Keenam. Yogyakarta: 
BPFE. 

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2014). Intermediate Accounting IFRS 
Edition Second Edition. Newyork: John Willey & Sons, Inc. 

Kurniawan, H., & Indriantoro, N (2000). Analisis Hubungan Antara Arus Kas dari 
Aktivitas Operasi dan Data Akrual dengan Return Saham. Jurnal Bisnis dan 
Akuntasi. Vol.2 No.3, hal. 207-224. 

Kurniasih , Ritit. (2009). Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus 
Kas, Laba Operasi, dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada 
Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tesis Program 
Magister. Universitas Sumatera Utara. 

 
Kusno, J. (2004). Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas dan Laba Akuntansi 

Terhadap Return Saham. Tesis Program Magister. Universitas Diponegoro. 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

99 
 

Mar’ati, F. S. (2012). Analisis Efisiensi Pasar Modal Indonesia. Jurnal Ilmu 
Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT). Vol. 3 No.2, hal. 35-44. 

Martani, D., Mulyono, & Khairurizka, R. (2009). The Effect of Financial Ratios, Firm 
Size, and Cash Flow From Operating Activites in The Interim Report to The Stock 
Return. Chinese Business Review. Vol. 8 No.6, hal. 44-55. 

Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika 
untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 

Naimah, Z. (2000). Kandungan Informasi Laba Akuntansi dan Arus Kas terhadap 
Harga Saham. Jurnal Akuntansi. 4(1), Universitas Tarumanegara, Jakarta. 

 
Napitupulu, E. N. (2012). Hubungan Price-Earnings Ratios (PER) dan Cash Value 

Added (CVA) Terhadap Return Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009). Skripsi. Universitas 
Indonesia. 

Nichols, D. Craig, Wahlen, James M. (2004). How do Earnings Number Relate to 
Stocks Returns? A Review of Classic Accounting Research with Update 
Evidence. Accounting Horizons, Vol.18 No.4, hal. 263-286. 

Oktavia, V. (2008). Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas dan Laba 
Akuntansi Terhadap Harga Saham di Bursa Efek Jakarta. Tesis Program studi 
Magister. Unversitas Diponegoro. 

Panahian, Hossein, Zolfaghari, Mehdi. (2010). Investigation of Relationship Between 
Accrual Items of Operating Income and Cash Flow From Operations with Stock 
Returns: Evidence from I.R Iran. European Journals of Economics, Finance, 
Administratives Sciences, issue 27 

Pendoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008). 

PSAK No.1 (Revisi 2009) tentang “Penyajian Laporan Keuangan”. 

PSAK No.2 (Revisi 2009) tentang “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan Laporan Arus Kas” 

Putriani, N. P., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Arus Kas Bebas dan Laba Bersih 
Pada Return Saham Perusahaan LQ-45. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 
6. 4, ISSN : 2302-8556, hal. 390-401. 

Rahudiono, & Danang. (2012). Analisis Pengaruh Laba Akuntansi dan Arus Kas 
Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesi (BEI). Tesis Program Studi Magister. Universitas 
Diponegoro. 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

100 
 

Robbert Ang. (1997). Buku Pintar Pasar Modal Indonesia. First Edition, Mediasoft 
Indonesia. 

Ross, Stephen A.,et al. (2003). Corporate Finance Fundamentals 8th Edition. USA: 
McGraw-Hill. 

Saeedi Ali, Ebrahimi Mohammad (2010). The Role of Accurals and Cash Flows in 
Explaining Stock Returns: Evidence from Iranian Companies/ International 
Review of Business Research Papers, Vol.6 No.2, hal. 164-179. 

Sumardji, A, M., & Sularto, l. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 
Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary 
Discolosure Laporan Keuangan Tahunan. Proceeding PESAT (Psikologi, 
Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Auditorium Kampus Gunadarma, Vol. 2, ISSN 
: 1858- 2559. 

Sunardi, H. (2010). Pengaruh Kepemilikan Kinerja dengan ROI dan EVA terhadap 
Return Saham Pada Perusahaan yang Tergabung dalam LQ-45 di Bursa Efek 
Indonesia. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 no.1, hal 70-92. 

Sunariyah. (2011). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keenam. Yogyakarta: 
UPP STIM YKPN. 

Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan 
Terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan Oleh Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. SNA 8 Solo, hal 136- 146. 

Trisnawati, I. (2009). Pengaruh Economic Valie Added, Arus Kas Operasi, Residual 
Income, Earnings, Operating Leverage dan Market Value Added Terhadap 
Return Saham. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.1 No.1, hal 65-78. 

Undang-undang Repubik Indonesia. Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Undang-undang 
Pasar Modal. 

Widarjo, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta : 
EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII. 

Winarno, W. W. (2012). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 3. 
Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 

www.bi.go.id  

www.finance.yahoo.com/q?s=idx 

www.idx.co.id 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015

http://www.bi.go.id/
http://www.finance.yahoo.com/q?s=idx
http://www.idx.co.id/


 
 

101 
 

Yocelyn, A., & Christiawan, Y, J. (2012) . Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas dan 
Laba Akuntansi Terhadap Return Saham pada Perusahaan Berkapitalisasi Besar. 
Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.14 No.2, hal. 81-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan Laba..., Salsya De Fadjria, Ak.-IBS, 2015



 
 

102 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Daftar Data Olahan 

No Bank Tahun Return NI CFO SIZE 

1 INPC 2010 0,01072106 0,998901046 0,356270549 0,105668771 

 
 2011 0,018643268 0,200310745 -0,894056332 0,124382014 

 
 2012 0,001813074 0,327780544 -6,501789907 0,071582163 

 
 2013 -0,004395604 0,670848675 -1,040605451 0,031069026 

 
 2014 0,010922909 -0,503671355 5,984224834 0,106419801 

2 BBKP 2010 0,000113127 0,360327631 0,747180097 0,277512166 

  
2011 -0,00825504 0,50474165 -1,612936499 0,204131952 

  
2012 0,012840841 0,125750191 -1,897803697 0,148755716 

  
2013 0,001611331 0,119684588 -1,326523655 0,057357935 

  
2014 0,007279185 -0,222350854 -4,655904961 0,138121621 

3 BNBA 2010 -0,011606113 -0,00354434 -0,777409278 0,107655421 

  
2011 0,044486077 0,516148538 -3,163487253 0,113169831 

  
2012 -0,003222668 0,339964809 -0,544328683 0,175613174 

  
2013 0 -0,016090062 -0,310551063 0,161375702 

  
2014 0,002597403 -0,077744364 -9,212185937 0,274305727 

4 BACA 2010 0,035846798 0,032398948 -0,267014951 0,271805378 

  
2011 0,000138278 0,2003367 -1,461357021 0,067175902 

  
2012 -0,022795034 0,715898874 -0,890564951 0,206869141 

  
2013 0,013090377 0,477071719 -5,275363697 0,259981112 

  
2014 -0,001501641 0,057508123 4,229598494 0,295898352 

5 BBCA 2010 0,006919225 0,245625321 -0,878104412 0,148823964 

  
2011 0,005071656 0,275793102 -12,57625038 0,177206858 

  
2012 0,000934112 0,083257424 -1,724185027 0,15994896 

  
2013 0,001504875 0,216562501 -1,151175188 0,120341026 

  
2014 0,006306459 0,158206593 -9,386152221 0,113074354 

6 BNGA 2010 0,007215905 0,626679015 -4,544876045 0,341242946 

  
2011 -0,003278689 0,239763626 -1,519024875 0,1611404 

  
2012 4,82633E-05 0,337713097 -3,207300044 0,183520046 

  
2013 0,011103891 0,010892121 -0,532658406 0,108675641 

  
2014 0,001289507 -0,454432584 -1,414844785 0,065318447 

7 BDMN 2010 0,001597686 0,946947309 5,798245433 0,198874514 

  
2011 -0,001034417 0,155934741 1,957810903 0,200732145 

  
2012 0,006488141 0,193710817 -0,637317404 0,097628714 

  
2013 0,006936457 0,010243013 -2,155591888 0,182590674 

 
 

2014 -0,0175256 -0,355023898 0,497734791 0,062263407 
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No Bank Tahun Return NI CFO SIZE 

8 BAEK 2010 0 -0,107161276 -1,401994071 -0,003219227 

  
2011 0 -0,1806697 0,320734623 0,122402877 

  
2012 -0,002857143 -0,209810478 -1,522314611 0,050030975 

  
2013 0,060239435 0,258673943 -0,628842807 0,133444632 

  
2014 0 -0,726211942 -0,906396187 0,033971774 

9 SDRA 2010 0,000645761 0,681610324 -0,131593583 0,350321338 

  
2011 0,005000753 0,502193824 4,012506746 0,566893075 

  
2012 0,007347185 0,319847184 -0,380456613 0,498557935 

  
2013 -0,004149066 0,04057454 -3,142873032 -0,183620425 

  
2014 0,002564103 0,116508309 -0,828532623 1,641126695 

10 BNII 2010 0,000171522 -13,9640948 -1,074064932 0,232337885 

  
2011 2,28192E-05 0,263534453 6,760236746 0,263532516 

  
2012 0,002565104 0,804691132 -2,635309689 0,22043427 

  
2013 1,52664E-05 0,296580606 -0,983095969 0,214503455 

  
2014 -0,000883595 -0,5463792 -107,6278321 0,019316015 

11 BJBR 2010 0,008235047 0,255418795 0,714960886 0,340489324 

  
2011 -0,003790131 0,081406386 -0,633801675 0,253257699 

  
2012 -0,003200205 0,239545235 1,887478759 0,301058292 

  
2013 0,002940996 0,15342528 -2,5917788 0,0016566 

  
2014 0,001123364 -0,186249943 -1,255791162 0,06874895 

12 BKSW 2010 3,80337E-05 -0,696088265 -1,212509946 0,103128856 

  
2011 0 4,100660066 14,10355573 0,387619135 

  
2012 0 -5,771756713 -1,887462276 0,292401366 

  
2013 -0,035295369 -1,113800468 0,037117133 1,378565766 

  
2014 0 34,99553172 2,346721391 0,886291114 

13 BMRI 2010 -0,012512969 0,309380636 2,079612142 0,139776042 

  
2011 5,12449E-05 0,355062307 -0,46299672 0,227040754 

  
2012 -0,009057044 0,263686462 -0,557358184 0,151709119 

  
2013 0,005450872 0,1736713 0,407347819 0,153364042 

  
2014 -0,001206482 0,096912129 0,656391632 0,166334675 

14 MAYA 2010 0 0,872405655 2,251001243 0,324034513 

  
2011 0,024719396 1,225680277 -0,387967369 0,28200671 

  
2012 0,001796404 0,537229602 2,750641173 0,325479544 

  
2013 -0,007590117 0,463604632 -0,93236801 0,398974704 

  
2014 0,003387448 0,130299389 28,17173151 0,506255649 

15 MEGA 2010 0,013642031 0,770922487 -1,72493731 0,300175166 

  
2011 0 0,127707502 2,839698079 0,199858034 

  
2012 0,002560994 0,283280788 -1,113868056 0,053466855 

  
2013 -0,00756471 -0,619010144 -20,53136031 0,019267206 

 
 

2014 0 0,141884218 -1,159187914 0,002590315 
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No Bank Tahun Return NI CFO SIZE 

16 BABP 2010 -0,002408265 4,592504462 -8,238618007 0,237269509 

  
2011 0,035147884 -4,380030493 -1,440785465 -0,157836021 

  
2012 5,67677E-05 -1,010867855 -1,558738301 0,018353451 

  
2013 -0,010891464 -79,8996139 -2,332113264 0,098477455 

  
2014 0,013030044 -0,332640078 -1,027302181 0,154839567 

17 BCIC 2010 0 -0,178994512 0,904866109 0,431905242 

  
2011 0 0,19490464 -1,486333565 0,217297549 

  
2012 0 -0,440972182 -1,271117774 0,160955369 

  
2013 0 -8,802721229 -10,30152625 -0,043569097 

  
2014 0 -0,417270443 -2,055361128 -0,129943797 

18 BBNI 2010 0,005415581 0,650044899 -4,017375604 0,092676233 

  
2011 0,006480936 0,41553442 -2,085460982 0,203063499 

  
2012 0,002178023 0,213515402 -0,548336678 0,114510652 

  
2013 0,004552094 0,28511291 -1,993486757 0,16006825 

  
2014 -0,002160964 0,195567403 -0,911581611 0,077378819 

19 NISP 2010 -0,002609407 -0,208883531 3,174032524 0,353253602 

  
2011 -0,015773756 0,797760485 -1,746728047 0,193309466 

  
2012 -0,002767399 0,216303906 0,148227908 0,322679612 

  
2013 -0,002775938 0,248253329 -0,514660193 0,232276934 

  
2014 -0,007333333 0,165798126 0,086135196 0,057407522 

20 BBNP 2010 0 0,737644138 -1,229526406 0,355326546 

  
2011 0 0,33397279 -13,70611527 0,244609008 

  
2012 0 0,253631908 10,03798345 0,249452161 

  
2013 0 0,231815521 -0,495523671 0,215962382 

  
2014 0 -0,082691906 -1,463922622 -0,051760131 

21 PNBN 2010 -0,005342764 -0,120280829 0,55502619 0,399935122 

  
2011 -0,002498346 0,587251827 -1,819685874 0,144594199 

  
2012 0,003139624 0,109696729 -0,009263353 0,19267448 

  
2013 0,008318406 0,07731216 -1,883328031 0,102578761 

  
2014 -0,002829017 0,052210694 -1,992175742 0,051970748 

22 BNLI 2010 -0,006709214 1,105747102 -2,281292129 0,318419996 

  
2011 1,04292E-05 0,144194603 0,213047217 0,372123952 

  
2012 0,001197438 0,182606982 -0,391387865 0,300763811 

  
2013 0,001540688 0,261481348 -1,559953311 0,258237404 

  
2014 0,001871142 -0,080482168 -4,1439863 0,117683637 

23 BEKS 2010 0,005521105 -0,342730036 -0,019828541 0,095432302 

  
2011 0,009779153 0,661135302 -4,324679532 2,837701441 

  
2012 9,37419E-05 -1,318261767 -0,864040835 0,281976974 

  
2013 0,0094978 1,054240905 -5,318132624 0,171833483 

 
 

2014 9,57481E-05 -2,237878095 -1,481290305 0,004545311 
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No Bank Tahun Return NI CFO SIZE 

24 AGRO 2010 0,000575465 5,378808549 -0,841109863 0,024280477 

  
2011 -0,00120723 1,342339773 7,368129631 0,139832677 

  
2012 0,002867454 0,005204529 -1,081185961 0,160574579 

  
2013 0,003555349 0,587791807 5,676247094 0,268290208 

  
2014 -0,001940594 0,182322654 -1,870548233 0,246117051 

25 BBRI 2010 0,01286557 0,569776495 1,615597603 0,27556205 

  
2011 -0,017356294 0,315157746 -0,711642884 0,162295372 

  
2012 -0,001109016 0,238559448 -1,127373153 0,173308428 

  
2013 0,011285406 0,14271396 -3,204289938 0,13575393 

  
2014 -0,002211306 0,135781127 18,30630045 0,280704069 

26 BSIM 2010 0,005275294 1,08764303 0,047168807 0,397729969 

  
2011 0,003920899 0,106516315 0,784647431 0,483118814 

  
2012 0,000398559 1,0231336 -1,892398783 -0,090449314 

  
2013 -0,002187107 -0,029863189 -0,967990062 0,15150339 

  
2014 0,000501247 -0,2992673 -10,10182533 0,218489975 

27 BSWD 2010 0 -0,050284168 -1,530131929 0,021435197 

  
2011 0 0,369884874 -4,307978494 0,32483322 

  
2012 0,002359903 0,144033949 -0,603721051 0,221258799 

  
2013 0 0,481835043 2,902396816 0,417434914 

  
2014 -0,007510443 0,30275477 3,078150776 0,44368269 

28 BBTN 2010 -0,012720354 0,867534708 -2,941890482 0,17003026 

  
2011 0,001730168 0,2213283 -2,713369559 0,303220832 

  
2012 0,014810797 0,219280908 -0,619906368 0,253890974 

  
2013 0,021401756 0,145311233 -1,719494097 0,173793123 

  
2014 0,006412421 -0,285866182 0,543600302 0,102205219 

29 BTPN 2010 -0,00785935 0,990421552 -1,415352045 0,550026567 

  
2011 -0,005507663 0,673077452 1,00622677 0,351322829 

  
2012 -0,006377649 0,413497821 -4,893071305 0,266638516 

  
2013 0,009518995 0,076865122 -1,626756383 0,178901817 

  
2014 0,004772489 -0,122973993 -1,636266843 0,076846978 

30 BVIC 2010 0,006730067 1,309731834 147,2061193 0,400302731 

  
2011 -0,001290105 0,754611337 -1,059428047 0,145340259 

  
2012 0,004303893 0,096987129 -2,375016999 0,216078237 

  
2013 -0,004663275 0,188956614 0,970366041 0,334448862 

  
2014 -0,005027774 -0,567542909 0,099270368 0,115477255 

31 MCOR 2010 -0,002822713 0,760719398 -0,55879263 0,555789936 

  
2011 -0,008393741 0,279963242 1,065934066 0,481881565 

  
2012 -0,004162511 1,597917932 -1,531720611 0,006578856 

  
2013 0,005333333 -0,167674663 -1,745696849 0,218924426 

 
 

2014 0,00011663 -0,324751615 3,204518517 0,233968287 
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Lampiran 2 

 

DATA OUTLIER 

 

No Kode Tahun Observasi 
1 BABP 2011 
2 BABP 2014 
3 BACA 2010 
4 BACA 2012 
5 BACA 2013 
6 BAEK 2013 
7 BBKP 2012 
8 BBRI 2011 
9 BBTN 2010 
10 BBTN 2012 
11 BBTN 2013 
12 BBTN 2014 
13 BDMN 2014 
14 BJBR 2012 
15 BKSW 2013 
16 BMRI 2010 
17 BNBA 2010 
18 BNBA 2011 
19 INPC 2011 
20 MAYA 2011 
21 MEGA 2010 
22 NISP 2011 
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Lampiran 3 

Output Statistik Deskriptif 

 RETURN NI CFO SIZE 
 Mean  0.000759 -0.266263 -0.405190  0.233919 
 Median  3.80E-05  0.193711 -1.059428  0.192674 
 Maximum  0.012866  34.99553  147.2061  2.837701 
 Minimum -0.010891 -79.89961 -107.6278 -0.183620 
 Std. Dev.  0.004602  7.788786  16.64588  0.302069 
 Skewness  0.188086 -7.468869  3.301851  5.663660 
 Kurtosis  3.192022  86.70410  60.45306  46.06204 

     
 Jarque-Bera  0.988513  40063.55  18533.90  10987.17 
 Probability  0.610024  0.000000  0.000000  0.000000 

     
 Sum  0.101006 -35.41292 -53.89023  31.11124 
 Sum Sq. Dev.  0.002796  8007.806  36575.27  12.04442 

     
 Observations  133  133  133  133 
 

Lampiran 4 

Output Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 133

Mean       7.83e-20
Median  -0.000439
Maximum  0.011913
Minimum -0.009760
Std. Dev.   0.004475
Skewness   0.240407
Kurtosis   3.181952

Jarque-Bera  1.464595
Probability  0.480803
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Lampiran 5  

Output Chow Test 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: CHOWTEST   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.139207 (30,99) 0.3093 

Cross-section Chi-square 39.441596 30 0.1161 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: RETURN   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/01/15   Time: 11:36   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 31   
Total panel (unbalanced) observations: 133  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000489 0.000502 0.974308 0.3317 

NI 0.000106 5.10E-05 2.076721 0.0398 
CFO 2.46E-05 2.38E-05 1.032742 0.3037 
SIZE 0.001320 0.001322 0.998823 0.3198 

     
     R-squared 0.054354     Mean dependent var 0.000759 

Adjusted R-squared 0.032362     S.D. dependent var 0.004602 
S.E. of regression 0.004527     Akaike info criterion -7.927927 
Sum squared resid 0.002644     Schwarz criterion -7.840999 
Log likelihood 531.2071     Hannan-Quinn criter. -7.892603 
F-statistic 2.471544     Durbin-Watson stat 1.877922 
Prob(F-statistic) 0.064713    
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Lampiran 6 

Output Uji Multikolinearitas 

 NI CFO SIZE 
    
    

NI  1.000000  0.037863  0.126150 
CFO  0.037863  1.000000  0.107205 
SIZE  0.126150  0.107205  1.000000 

 

Lampiran 7  

Output Uji Heteroskedastisitas 

 
Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/01/15   Time: 11:41   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 31   
Total panel (unbalanced) observations: 133  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -13.24711 0.324235 -40.85654 0.0000 

NI -0.007145 0.032972 -0.216687 0.8288 
CFO 0.018469 0.015393 1.199810 0.2324 
SIZE 1.616185 0.854482 1.891421 0.0608 

     
     R-squared 0.041248     Mean dependent var -12.87464 

Adjusted R-squared 0.018952     S.D. dependent var 2.954176 
S.E. of regression 2.926049     Akaike info criterion 5.014797 
Sum squared resid 1104.468     Schwarz criterion 5.101725 
Log likelihood -329.4840     Hannan-Quinn criter. 5.050121 
F-statistic 1.849985     Durbin-Watson stat 1.509730 
Prob(F-statistic) 0.141367    
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Lampiran 8  

Output Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: RETURN   
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
Date: 07/01/15   Time: 11:39   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 31   
Total panel (unbalanced) observations: 133  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000130 0.000259 0.500147 0.6178 
NI 9.12E-05 2.78E-05 3.281946 0.0013 

CFO 1.05E-05 1.02E-05 1.029409 0.3052 
SIZE 0.001045 0.000924 1.131324 0.2600 

     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.110661     Mean dependent var 0.000690 
Adjusted R-squared 0.089979     S.D. dependent var 0.004599 
S.E. of regression 0.004417     Sum squared resid 0.002517 
F-statistic 5.350540     Durbin-Watson stat 1.853783 
Prob(F-statistic) 0.001664    

     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.042234     Mean dependent var 0.000759 
Sum squared resid 0.002678     Durbin-Watson stat 1.879950 
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PERSONAL INFORMATION 

 

 
 

PERSONAL DETAILS 

Name   : Salsya De Fadjria 

Address  : Kebon Baru Timur No: 07, Tebet,  

  South Jakarta.  

Phone Number : 0878 7711 0361 

Place, Date of Birth : Jakarta, December 27, 1993 

Religion  : Moeslem 

Nationality  : Indonesia 

Email   : Salsyadefadjria@gmail.com 

 

FORMAL EDUCATION DETAILS 

1999-2005 : SDS Muhammadiyah 06, Jakarta 

2005-2008 : SMPN 73, Jakarta 

2008-2011 : SMA Yasporbi, Jakarta 

2011- Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta 

 

NON FORMAL EDUCATION AND TRAINING DETAILS 

2012  : TOELF at George Mansion University 

2013  : Customer Service and Effective Selling Skill Training 

2014  : Rindam Jaya Military Training 

2015  : Trade Financing and Basic Treasury Training 
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2015  : Credit Analyst Training 

 

INTERNSHIP AND WORKING EXPERIENCES 

June 2013 : Internship at KPw Bank Indonesia Bali 

August 2014 : Internship at Mandiri Area Tebet, South Jakarta 

 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 

2012  : IBS SUPERCUP, Event Staff 

2013  : Accounting Goes to IBS, Publication Staff 
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