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Abstraksi 

 

Disusun oleh : San Rudiyanto (0510233149) 

Dosen pembimbing : Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., AK 

 

 

 

Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak internal dan 

eksternal karena dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi 

laba, dan menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Selain informasi laba, informasi 

arus kas juga juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pengambilan 

keputusan. Informasi laporan arus kas dikatakan mempunyai makna apabila digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh investor. 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indra dan 

Syam (2004). Penelitian bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 

dari nilai informasi laba akuntansi, nilai buku ekuitas, dan total arus kas terhadap harga 

dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2009. Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan menggunakan uji regresi linier 

berganda pada tingkat α sebesar 5%.  

 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis I, penelitian tidak berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh antara laba akuntansi terhadap harga dan return 

saham. Hasil pengujian terhadap Hipotesis II mampu membuktikan adanya pengaruh 

positif antara nilai buku ekuitas terhadap harga saham, akan tetapi tidak berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh perubahan nilai buku ekuitas terhadap return saham. 

Hasil pengujian terhadap Hipotesis III mampu menemukan bukti adanya pengaruh positif 

antara total arus kas terhadap harga saham dan tidak berhasil menemukan adanya 

pengaruh antara perubahan total arus kas terhadap return saham. 

 

Kata kunci: laba akuntansi, nilai buku ekuitas, total arus kas, harga saham, return saham, 

uji regresi linier berganda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

“The Effect of Accounting Earnings, Book Value of Equity, and  

Total Cash Flow to Price and Stock Return on Companies Listed  

on the Indonesian Stock Exchange”. 

 

 

 

 

Abstract 

 

Prepared by: San Rudiyanto (0510233149) 

Supervisors: Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., AK 

 

 

 

Earnings have the potential information that is essential for internal and external 

parties as it can be used to assess management performance, helps estimate the earnings 

capacity of a representative in the long term, predicting earnings, and assess risk in the 

investment or loan. In addition to information on earnings, cash flow also has a role no 

less important in decision making. The information statement of cash flow is said to have 

meaning when used as a basis for decision making by investors.  

 

This research is a replication of a study conducted by Indra and Sham (2004). The 

research aims to obtain empirical evidence about the effect of information value 

accounting income, equity book value and total cash flow to price and stock return on 

companies listed in Indonesia Stock Exchange 2007-2009 period. Tests of research 

hypotheses are conducted using multiple linear regression test at the α level of 5%.  

 

Based on the results of testing Hypothesis I, the study failed to find evidence of an 

effect on prices between accounting income and stock return. The test results on the 

Hypothesis II was able to prove the existence of a positive influence between the book 

value of equity to the stock price, but could not find evidence of the effects of changes in 

equity book value to stock return. The test results on the Hypothesis III is able to find 

evidence of positive influence among the total cash flow to share price and could not find 

any effect of changes in total cash flow to stock return.  

 

Key words: accounting earnings, book value of equity, total cash flow, stock price, stock 

return, multiple linear regression test.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dalam 

mengambil keputusan. Penggunaan informasi keuangan melalui laporan keuangan oleh 

pihak luar, yaitu untuk membuat keputusan investasi dalam menentukan sumber daya 

yang akan diinvestasikan, dan juga upaya untuk memutuskan pemberian kredit oleh 

kreditor. Laporan keuangan dirancang guna mengetahui kemampuan solvency dan 

profitability perusahaan (Pariwiyati, dkk, 2000).  

Parameter yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dari laporan 

keuangan adalah informasi laba dan arus kas. Informasi laba dan arus kas merupakan 

informasi akuntansi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang akan digunakan oleh investor dan manajemen untuk menilai prospek 

kinerja suatu perusahaan satu tahun ke depan (Parawijati dan Baridwan, 1998).  

Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak intern dan ekstern, 

menurut Statement of Financial Accounting No. 1/1992) memiliki manfaat sebagai 

berikut; menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang 

representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam 

investasi atau kredit. Fungsi laba untuk menilai kinerja perusahaan dapat dibuktikan 

dengan menggunakan model pengujian EBO (Edward-Bell Ohloson) dalam Anggono dan 

Baridwan (2003) dalam Indra dan Syam (2004), yang mengekspresikan nilai perusahaan 

sebagai fungsi laba dan nilai buku. Hasil penelitian Collins et.al. (1999) menunjukkan 



 

bahwa jika perusahaan rugi, pasar bersikap seolah-olah percaya pada nilai buku ekuitas 

baik sebagai proksi bagi pendapatan normal masa depan yang diharapkan dan sebagai 

proksi jaminan terhadap pembayaran utang-utang perusahaan.  

Informasi laporan arus kas akan dikatakan mempunyai makna apabila digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh investor. Apabila dengan 

dipublikasikan laporan arus kas menyebabkan investor pasar modal bereaksi melakukan 

pembelian/penjualan saham yang selanjutnya tercermin dalam harga saham, berarti 

variabel-variabel akuntansi mempunyai kandungan informasi.  

Triyono dan Hartono (2000) meneliti tentang apa pengaruh kandungan informasi 

arus kas, komponen arus kas, laba akuntansi terhadap harga atau return saham 

menggunakan dua pendekatan model level dan return. Hasil analisis dengan 

menggunakan model harga (level) menunjukkan bahwa pemisahan tiga komponen arus 

kas yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, investasi, dan operasi mempunyai 

berpengaruh positif terhadap harga saham, kecuali arus kas investasi. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan informasi arus kas memberikan tambahan 

informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan dalam mengambil keputusan. Hasil 

pengujian lain pada penelitian tersebut dengan berdasar model return menunjukkan 

bahwa semua hipotesis yang diajukan tidak berhasil didukung. Hal ini disebabkan return 

mengandung informasi tentang perubahan laba masa depan sehingga data akuntansi 

mengandung informasi yang tidak relevan.  

Indra dan Syam (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari informasi 

laba, nilai buku ekuitas, dan total arus kas dengan menggunakan model harga dan return. 

Penelitian dilakukan di BEI pada periode 1997-2002 dengan menggunakan 58 



 

perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  berdasarkan 

model harga, informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

Pengaruh ini menunjukkan ekspektasi dari investor mengenai kinerja perusahaan di masa 

datang. Berdasarkan penggunaan model return, penelitian tersebut menemukan bukti 

adanya penurunan nilai relevansi dari informasi akuntansi walaupun tidak signifikan 

secara statistik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pasar telah memiliki informasi 

terlebih dahulu mengenai kondisi fundamental perusahaan sebelum tanggal 

pengumuman.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indra dan 

Syam (2004). Penulis merasa tertarik untuk melakukan studi ini karena periode yang 

digunakan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra dan Syam (2004) 

memasukkan periode krisis moneter di dalam penelitiannya sehingga penggunaan periode 

pengamatan pada masa-masa di sekitar krisis moneter dikhawatirkan akan menyebabkan 

bias karena pada masa-masa krisis moneter aktivitas ekonomi cenderung tidak menentu 

sehingga hasil penelitian tersebut dikhawatirkan tidak mampu mengukur fakta yang 

sesungguhnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penggunaan periode pengamatan. Periode penelitian Indra dan Syam adalah antara tahun 

1997-2002, yang berarti dalam tahun tersebut di negara Indonesia sedang dilanda krisis 

ekonomi dengan kondisi pasar yang tidak menentu. Penelitian ini menggunakan periode 

2007-2009, yang dianggap telah mewakili kondisi pasar Indonesia yang telah mulai stabil 

pasca krisis moneter. Dengan kondisi ekonomi yang stabil hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan hasil yang berbeda dan lebih baik untuk dapat mengukur kondisi 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya.  



 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal 

sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal dapat 

berupa saham, obligasi, waran, right, obligasi convertible, dan berbagai produk turunan 

(derivative) seperti opsi (put atau call). Dalam berinvestasi di pasar modal selain melihat 

informasi kondisi fundamental perusahaan, investor juga memanfaatkan  peran laporan 

keuangan sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi. Dari latar belakang 

dan hasil uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat studi replikasi mengenai 

pengaruh dari informasi akuntansi terhadap harga dan return saham pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI dengan judul: “Pengaruh Laba Akuntansi, Nilai Buku Ekuitas, 

dan Total Arus Kas terhadap Harga dan Return saham  pada Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2   Motivasi Penelitian 

Laporan keuangan merupakan alat utama perusahaan untuk menyampaikan 

informasi akuntansi kepada pihak luar perusahaan. Informasi dari laporan keuangan 

berguna untuk menyediakan informasi yang relevan bagi investor, kreditor dan pengguna 

lainnya dalam membuat keputusan investasi, keputusan kredit dan keputusan-keputusan 

rasional lainnya. Parameter yang biasa digunakan oleh investor dan pihak yang 

berkepentingan lainnya untuk mengukur kinerja manajemen dari laporan keuangan 

adalah informasi laba dan arus kas. Informasi laba dan arus kas merupakan informasi 

akuntansi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

akan digunakan oleh investor dan manajemen untuk menilai prospek kinerja suatu 



 

perusahaan.  Oleh karena itu mengingat pentingnya nilai informasi dari sebuah laporan 

keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka penulis merasa termotivasi dan 

tertarik untuk menganalisis serta menjelaskan secara komprehensif tentang pengaruh 

informasi laporan keuangan terhadap harga dan return saham (market value) pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: “Apakah laba akuntansi, 

nilai buku ekuitas, dan total arus kas berpengaruh terhadap harga dan return saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

tentang pengaruh dari nilai informasi laba akuntansi, nilai buku ekuitas dan total arus kas 

terhadap harga dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh dari laba akuntansi, nilai buku 

ekuitas, dan total arus kas terhadap peningkatan atau penurunan harga dan return 

saham perusahaan. 

 

 



 

2. Bagi Akademis 

Sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi peneliti yang akan datang 

dalam melakukan penelitian tentang objek yang sejenis. 

3. Bagi Pemegang Saham 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi investor dalam 

mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya dengan melihat informasi 

akuntansi, yaitu laba akuntansi, nilai buku ekuitas, dan arus kas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kandungan Informasi dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

Suatu peristiwa dianggap memiliki kandungan informasi apabila dari peristiwa 

tersebut menyebabkan peningkatan return yang selanjutnya ditunjukkan oleh abnormal 

return saham. Menurut Triyono dan Hartono (2000), suatu peristiwa dianggap memiliki 

kandungan informasi apabila dari peristiwa tersebut menyebabkan para pelaku pasar 

melakukan reaksi perdagangan yang menyebabkan peningkatan return yang selanjutnya 

ditunjukkan dengan adanya abnormal return. 

Kurniawan dan Indriantoro (2000) menyebutkan bahwa adanya kandungan 

informasi ditunjukkan dengan perubahan harga saham sebagai bukti respon pasar. 

Hartono (2003:410-411) berpendapat bahwa pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman dan pengaruh 

kandungan informasi hanya menguji dari reaksi pasar, tetapi tidak menguji seberapa 

cepat pasar itu bereaksi. Hartono (2003:410) juga menyatakan bahwa bila suatu 

pengumuman mengandung informasi (informasi content), diharapkan pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.  

Laporan keuangan merupakan alat utama perusahaan untuk menyampaikan 

informasi akuntansi kepada pihak luar perusahaan (SFAC No I (1978). Suatu laporan 

dikatakan memiliki kandungan informasi bila publikasi laporan keuangan tersebut 

menyebabkan bergeraknya reaksi pasar. Istilah reaksi pasar ini mengacu pada perilaku 



 

investor dan perilaku pasar lainnya untuk melakukan transaksi membeli atau menjual 

saham (Adjie, 2003). 

Francis dan Schipper (1999) dalam Indra dan Fazli Syam (2004) mengungkapkan 

alternatif interpretasi dari relevansi nilai informasi keuangan di antaranya: 

1. Apakah informasi keuangan memengaruhi harga saham? Dengan melihat nilai 

instrinsik saham menuju harga saham penutupan. 

2. Informasi keuangan merupakan nilai relevan jika informasi tersebut berisi 

variabel-variabel yang digunakan dalam model penilaian atau membantu dalam 

memprediksi variabel-variabel tersebut. 

3. Nilai relevan akan diukur oleh kemampuan informasi laporan keuangan untuk 

mengubah semua informasi yang ada dalam pasar. Interpretasi ini menyatakan 

bahwa nilai relevan diukur berkenan dengan “informasi”, yang menyatakan 

secara tidak langsung bahwa informasi nilai yang relevan mengubah harga 

saham karena informasi tersebut membuat investor untuk merevisi ekspektasi 

mereka. Relevansi nilai ini dapat diketahui dengan menggunakan hubungan 

statistik antara informasi keuangan dengan market value. 

4. Jika hubungan statistik antara informasi keuangan dengan market value 

menurun sejalan dengan waktu (over time), relevansi nilai dari informasi lain 

meningkat. 

 

 

2.2 Laba Akuntansi 



 

Laba akuntansi dalam laporan keuangan merupakan salah satu parameter kinerja 

perusahaan yang mendapat perhatian utama dari investor. Pentingnya informasi laba 

disebutkan dalam  Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 bahwa laba 

memiliki manfaat untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan 

menaksir risiko dalam investasi atau kredit (Parawiyati, dkk, 2000). 

Laba akuntansi hanya salah satu informasi keuangan yang memiliki keterbatasan 

untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Tujuan utama 

penyampaian laba akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi mereka 

yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Apa yang perlu diperhitungkan  dalam 

laba akuntansi, bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dari penyajian laba akuntansi 

itu sendiri. Secara garis besar ada dua konsep untuk menghitung laba akuntansi 

(Hendrikesen dan Breda, 2000:346), yaitu: 

1. Konsep laba operasi kini (current operating concept), konsep ini memusatkan pada 

pengukuran efisiensi perusahaan bisnis. Dalam menghitung laba penekanan tertentu 

diletakkan pada istilah kini (masa berjalan) dan operasi. Hanya perubahan nilai dan 

kejadian yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan yang dihasilkan dari periode 

berjalan yang harus dimasukkan. 

2. Konsep laba komprehensif (all-inclusive), merupakan total perubahan dalam modal 

yang diakui dengan mencatat transaksi atau revaluasi perusahaan selama suatu 

periode tertentu, kecuali untuk pembagian deviden dan transaksi modal. 

Jika dilihat dari pendekatan kepemilikan pada akuntansi, laba bersih biasanya 

diasumsikan dengan penghasilan bersih atau laba bersih yang terutang kepada pemegang 



 

saham atau pemilik saat ini dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa 

alasan sah untuk penyajian angka laba bersih yang merupakan penghasilan bersih pada 

kelompok penerimaan yang lebih sempit atau lebih luas, seperti yang dijelaskan sebagai 

berikut:  

1) Laba bersih perusahaan 

      Laba bersih pada perusahaan adalah suatu konsep dari laba bersih sehingga beban 

bunga, pajak penghasilan, dan distribusi bagi hasil yang sebenarnya adalah bukan 

merupakan determinan dari laba bersih perusahaan. 

2) Laba bersih pada investor 

      Dalam konsep satuan usaha, laba kepada investor mencakup bunga atas utang, 

deviden pada pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa, dan sisa yang 

tak dibagikan. Konsep laba ini mempunyai manfaat yang besar untuk beberapa 

tujuan: 

a) Keputusan mengenai sumber modal jangka panjang lebih bersifat keuangan dari 

pada masalah operasi. Karena itu, laba bersih investor mencerminkan lebih jelas 

hasil-hasil operasi. 

b) Karena membedakan struktur keuangan, perbandingan antar perusahaan dapat 

dibuat lebih segera dengan menggunakan konsep laba ini. 

c) Tingkat imbalan pada total investasi yang dihitung dalam konsep laba ini 

menggambarkan secara lebih baik efisiensi relative dari modal yang 

diinvestasikan daripada konsep tingkat imbalan pada pemegang saham. 

3) Laba bersih kepada pemegang saham 



 

      Konsep ini seringkali memandang laba bersih merupakan imbalan pemilik 

perusahaan. Konsep laba ini seringkali dianggap secara statistik sebagai total imbalan 

dari wiraswastawan dalam berbagai perannya sebagai manajer, investor model, 

penanggung risiko, dan penyedia sewa. Konsep ini bisa dianggap lebih baik ataupun 

tidak, tetapi fakta yang realistik adalah bahwa pemakai laporan keuangan auditor 

biasanya menafsirkan laba bersih sebagai imbalan kepada pemegang saham. 

4) Laba bersih kepada pemegang ekuitas tersisa 

      Laba bersih dalam konsep ini merupakan laba yang dibagikan kepada pemegang 

saham biasa atau investor yang dapat menjadi pemegang saham biasa. Laba ini 

dihasilkan dari laba bersih kepada pemegang saham dikurangi dengan dividen 

preferen. 

 Laba tahunan memiliki kandungan informasi apabila pengumuman laba akan 

menyebabkan perubahan reaksi investor terhadap distribusi aliran kas di masa yang akan 

datang yang akan menyebabkan perubahan harga saham. Perubahan harga saham 

disekitar tanggal pengumuman diharapkan lebih besar jika dibandingkan dengan 

perubahan harga saham diluar tanggal pengumuman (Beaver 1968 dalam Indra dan Syam 

2004). 

 

2.3 Nilai Buku Ekuitas 

Terdapat dua pandangan yang penting dalam literatur mengenai sifat atau sumber 

relevansi nilai dari nilai buku ekuitas. Konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan 

adalah bersifat going concern, Ohlson (1995) dan Penman (1992) dalam Arsjah (2003) 

menyatakan bahwa nilai buku merupakan pengganti atau wakil (proxies) untuk 



 

pendapatan normal masa depan yang diharapkan (expected future normal earnings). 

Alternatife lainnya, Burgstehler dan Dichev (1997), Berger et al (1996) dan Barth et al 

(1996) dalam Arsjah (2003) menyatakan bahwa nilai relevansi dari nilai buku berasal dari 

perannya sebagai suatu proxy untuk nilai adaptasi dan nilai penolakan. 

 Nilai buku (book value) dapat diartikan sebagai nilai saham menurut pembukuan 

perusahaan emiten. Nilai buku perlembar saham merupakan aktiva bersih (net assets) 

yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva 

bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, nilai buku per lembar saham 

adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Kieso dan Weygandt, 

2002:220) 

 Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas saham adalah 

sebagai berikut: 

1. Hitung nilai ekuitas saham preferen 

Nilai ekuitas dihitung dengan mengalikan nilai tebus (call price) ditambah dengan 

dividen yang dibayarkan pada lembar saham preferen yang beredar. Jika nilai tebus 

tidak digunakan, nilai nominal yang digunakan. Agio saham untuk saham preferen 

tidak dimasukkan karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak untuk agio 

walaupun berasal dari saham preferen sehingga nilai agio dimasukkan sebagai 

tambahan nilai ekuitas saham biasa. 

2. Hitung nilai ekuitas saham biasa 

Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai 

ekuitas saham preferen 



 

3. Nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan 

jumlah lembar saham biasa yang beredar. 

 

2.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), dan kemampuan untuk memengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan 

peluang. PSAK No. 2 (IAI, 2004) menyatakan bahwa tujuan laporan arus kas adalah: 

Memberikan informasi histories mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu 

perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas 

berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan 

selama periode akuntansi. 

 

 Menurut Kieso dan Weygandt (2002:237), laporan arus kas adalah: 

 

 Laporan keuangan utama yang melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas dan 

perubahan bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, pendanaan dan investasi 

dari perusahaan selama satu periode dalam suatu format yang merekonsiliasi 

perkiraan awal dan akhir kas. 

 

 Cahyani (1999) menyatakan bahwa laporan arus kas mempunyai tujuan untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

suatu entitas untuk satu periode. Informasi ini berguna bagi investor dan kreditor untuk 

mengetahui kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas bersih masa depan dan 

membandingkan kewajiban-kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang termasuk 

kemungkinan pembayaran deviden masa depan. Penyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 2 (IAI, 2004) menyatakan bahwa: 



 

 Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu 

dan kepastian arus kas masa depan. Disamping itu, informasi arus kas juga 

berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah 

dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus 

kas serta dampak perubahan harga. 

 

 Informasi laporan arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta memungkinkan pemakai mengembangkan model 

untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash 

flow) dari berbagai perusahaan. Informasi ini juga meningkatkan daya banding kinerja 

operasi berbagai perusahaan karena meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan 

akuntansi yang berbeda terhadap peristiwa dan transaksi yang sama (Gunawan dan 

Bandi, 2000). 

2.4.1 Penyajian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu. Laporan 

tersebut diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan 

menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan keuangan dengan cara yang 

paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas 

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai 

pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah 

kas dan setara kas, informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi 

hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut (PSAK Np. 2, IAI 2004). 

Jenis-jenis aktivitas dalam laporan arus kas yang digunakan dalam penyajian 

laporan arus kas antara lain: 

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 



 

Arus kas dari aktivitas operasi yaitu arus kas yang berasal dari transaksi yang 

memengaruhi laba bersih. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan 

operasi perusahaan untuk dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber keuangan dari luar. 

Menurut PSAK No. 2 (IAI, 2004) paragraf 13, arus kas dari aktivitas operasi 

terutama diperoleh dari penghasilan atau pendapatan utama perusahaan. Oleh karena 

itu, arus kas tersebut pada umumya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

memengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas 

operasi adalah: 

a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 

b) Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain-lain; 

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

d) Pembayaran kas kepada karyawan; 

e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya; 

f) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi 

secara khusus sebagai bagian dari aktivitas keuangan dan investasi; 

g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak untuk tujuan transaksi usaha dan 

perdagangan. 

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang berasal dari transaksi 

yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tidak lancar (aktiva tetap). PSAK No. 2 



 

(IAI, 2004) paragraph 15 menyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang 

berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan 

untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh aktivitas yang 

berasal dari aktivitas investasi ini adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva 

jangka panjang lainnya termasuk biaya pengembang yang dikapitalisasi dan 

aktiva tetap yang dibangun sendiri; 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lain; 

c. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain; 

d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya 

(kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan); 

e. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, option 

contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk 

tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila pembayaran tersebut 

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; 

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

PSAK No. 2 (IAI, 2004) Paragraf 16 menyatakan bahwa pengungkapan terpisah 

arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

perusahaan. Contoh aktivitas yang berasal dari aktivitas ini adalah: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya; 



 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menembus 

saham perusahaan; 

c. Pinjaman kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman lainnya; 

d. Pelunasan pinjaman; 

e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease). 

 

 

2.4.2 Metode Pelaporan Arus Kas 

Informasi yang dilaporkan pada laporan arus kas adalah kas bersih yang 

disediakan oleh aktivitas-aktivitas operasi. Jumlah arus kas bersih inilah yang 

menentukan untuk berhenti operasi atau mampu meneruskan kegiatannya dalam jangka 

panjang. Perusahaan harus melaporakan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu dari metode sebagai berikut ini (PSAK No. 2, IAI 2004): 

1. Metode Langsung (Direct Method) 

Metode langsung adalah metode dengan kelompok utama dari penerimaan kas bruto 

dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Metode ini menghasilkan informasi 

yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan 

dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai 

kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh 

dengan baik: 

a. Dari catatan akuntansi perusahan; atau 



 

b. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam 

laporan laba rugi untuk: 

1) Perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode 

berjalan; 

2) Pos bukan kas lainnya; dan 

3) Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. 

 

 

2. Metode Tidak Langsung (Indirect Method) 

Metode tidak langsung, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi 

pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari 

penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan 

unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan 

pendanaan (PSAK No. 2, IAI 2004). Dalam metode tidak langsung arus kas bersih 

dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari 

pengaruh: 

a. Perubahan persediaan dan piutang usaha selam periode berjalan; 

b. 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 atau rugi konsolidasi; 

c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

 

2.5 Market Value 



 

Taksiran relevansi nilai didasarkan pada model penilaian yang mengasumsikan 

bahwa market value dan instrinsik value mengukur bentuk yang sama. Market value dan 

instrinsik value merupakan proksi ekspektasi pendapatan residual dimasa mendatang 

yang tidak terbatas. Ukuran permasalahan ini secara langsung dihubungkan dengan 

kemampuan prediksi yang mendasari interpretasi bentuk relevansi nilai, Francis dan 

Schipper (1999) dalam Indra dan Syam  (2004).  Proksi untuk market value adalah harga 

dan return saham. 

Market value merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa (Hartono, 2003:88).  

Indra dan Syam (2004), menyatakan bahwa return merupakan hasil yang diperoleh 

dari investasi. Return memungkinkan seorang investor untuk membandingkan 

keuntungan aktual ataupun keuntungan yang di harapkan yang disediakan oleh berbagai 

saham pada tingkatan pengembalian yang diinginkan. Di sisi lain, return pun memiliki 

peran yang amat signifikan di dalam menentukan nilai dari sebuah model saham. Model 

persamaan return ini berangkat dari asumsi model penilaian saham standar: discounted 

cash flow. Dalam model discounted cash flow, harga saham merupakan jumlah nilai 

sekarang dari seluruh aliran kas yang akan diterima pemodal di masa datang. Model 

penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa harga suatu saham pada hakekatnya 

ditentukan oleh kekuatan penawaran dan pemintaan terhadap saham yang bersangkutan 

di pasar bursa. Kedua kekuatan itu sendiri merupakan pencerminan dari ekspektasi 

pemodal terhadap kinerja saham di masa mendatang. Sementara itu, kinerja suatu saham 

sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memberikan aliran kas masuk (cash 



 

inflow) kepada pemodal, baik yang berupa pembayaran deviden maupun capital gain 

(return saham). Oleh karena itu, secara teoritik harga saham merupakan total nilai 

sekarang dari seluruh aliran kas yang akan diterima pemodal selama periode  saham di 

tangan (holding period) berdasarkan tingkat keuntungan (rate of return) yang dianggap 

layak. (Ajie 2003:176 dalam Indra dan Syam 2004) Model penilaian saham tersebut 

dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut: 
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Keterangan : P0   = Nilai sekarang dari perusahaan (value of the firm) 

           t     = Periode waktu ke t=1 sampai dengan n 

 k = Suku bunga diskonto (discounted rate) atau tingkat pengembalian yang 

diinginkan (required rate of return) 

 

2.6 Telaah Penelitian Sebelumnya Dan Perumusan Hipotesis 

2.6.1 Pengaruh Laba Akuntansi  Terhadap Market Value 

Laba tahunan memiliki kandungan informasi apabila pengumuman laba akan 

menyebabkan perubahan reaksi investor terhadap distribusi aliran kas dimasa yang akan 

datang, yang akan menyebabkan perubahan harga saham. Perubahan harga saham di 

sekitar tanggal pengumuman diharapkan lebih besar jika dibandingkan dengan perubahan 

harga saham di luar tanggal pengumuman, Beaver (1986) dalam Indra dan Syam (2004). 

Suatu perspektif terhadap informasi laba yang diberikan oleh kombinasi ERC 

(earning response coefficient), yang ditetapkan sebagai jumlah koefisien slope level dan 

laba yang mengukur hubungan harga saham dengan laba. Sebuah slope koefisien yang 

rendah yang menyatakan bahwa pelaporan laba bukanlah informasi yang utama bagi 



 

investor, mungkin karena laba sebagai transitory atau subjek manipulasi manajemen dan 

meningkatnya informasi penting lainnya yang bersifat non keuangan. Sebaliknya, sebuah 

slope koefisien yang tinggi mengindikasikan bahwa perubahan harga saham yang tinggi 

yang dihubungkan dengan pelaporan laba, merefleksikan bahwa investor percaya bahwa 

laba lebih permanen (Lev dan Zarowin, 1999:354 dalam Indra dan Syam, 2004). Artinya 

semakin permanen ramalan mengenai aliran laba (yang didapat terutama dari perhitungan 

terhadap data keuangan historis ataupun perhitungan mengenai laba masa depan) semakin 

kuat pula hubungannya dengan ERC dan sebaliknya (Collins dan S.P Kothari, [1989] 

dalam Ajie, 2003 dalam Indra dan Syam, 2004). Peran ERC dalam riset-riset pasar modal 

di antaranya: 1) lebih berkaitan dengan pengujian peran informasional dari laba akuntansi 

dan, 2) berkenan dengan kemampuan dari laba akuntansi didalam meringkas informasi 

yang datang selama satu periode (Eston dan Zmijewski [1989] dalam Ajie, 2003:171 

dalam Indra dan Syam, 2004). 

 Pada beberapa penelitian mengasumsikan bentuk linier yang nilai ekuitasnya 

merupakan fungsi penjumlahan dari laba dan nilai buku. Model penilaian berdasarkan 

laba dan nilai buku dipandang sebagai alternatif untuk penilaian. Pada model teoritis 

yang mengasumsikan pasar yang lengkap dan sempurna, nilai buku dan laba merupakan 

alternatif penilaian yang berlebihan (redundant) (Burgsthaler dan Dichev, 1997 dalam 

Indra dan Syam, 2004) karena menurut White (1977) dalam Indra dan Syam (2004) pada 

pasar yang sempurna, model yang didasarkan pada asset, dividen, arus kas, dan laba 

adalah identik. Namun, pada aturan yang realistis dengan pasar yang tidak sempurna 

sistem akuntansi dapat memberikan informasi mengenai nilai buku dan laba sebagai 

komponen nilai ekuitas yang komplementer daripada redundant. Secara umum nilai 



 

perusahaan merupakan fungsi laba dan nilai buku (Burgsthaler dan Dichev (1997) dalam 

Anggono dan Baridwan (2003) dalam Indra dan Syam (2004). 

 Brown (1970) dalam Triyono dan Hartono (2000) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh pengumuman laporan tahunan terhadap reaksi pasar modal. Hasil studinya 

menemukan bahwa laba bersih memiliki kandungan informasi yang relevan bagi investor 

yang menyebabkan perubahan terhadap harga saham. Studi Triyono dan Hartono (2000) 

ini menemukan bukti adanya pengaruh positif antara laba akuntansi terhadap harga 

saham perusahaan, yang berarti laba akuntansi memiliki informasi yang relevan. 

Konsisten dengan hasil penelitian Tryono dan Hartono (2000), Indra dan Syam (2004) 

menemukan bukti bahwa terdapat variasi yang stabil terhadap parameter earning 

response coefficient, dan juga terdapat pengaruh positif informasi laba akuntansi terhadap 

harga saham. Indra dan Syam (2004) juga melakukan pengujian mengenai pengaruh 

perubahan laba akuntansi terhadap return perusahaan, akan tetapi studi tersebut gagal 

menemukan bukti adanya pengaruh perubahan laba akuntansi terhadap return saham 

perusahaan. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perumusan hipotesis yang pertama 

adalah: 

H1a : Laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham 

H1b : Perubahan laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham 

 

 

 

2.6.2 Pengaruh Nilai Buku terhadap Market Value 



 

Banyak peneliti yang menyatakan bahwa nilai buku berpengaruh terhadap market 

value. Davianti (2004) melakukan penelitian mengenai assosiasi nilai buku dengan nilai 

pasar sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Hasil studinya menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh nilai buku terhadap harga pasar saham. Koefisien regresi nilai buku pada 

periode sesudah krisis meningkat jika dibandingkan dengan koefisien tanggapan nilai 

buku pada periode sebelum krisis. Hasil uji secara statistik signifikan dalam asosiasi 

antara nilai buku dengan nilai pasar saham pada periode sebelum dan sesudah krisis. 

Penelitian Hadi (2004) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan nilai 

buku terhadap market value walaupun koefisien kecil. Perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan positif dan laba positif, nilai bukunya berpengaruh signifikan walaupun 

dengan koefisien kecil. Indra dan Syam (2004) dengan menggunakan model harga, 

menyatakan bahwa nilai buku berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian ini juga 

menguji hipotesis dengan mendasarkan pada model return dan dinyatakan bahwa semua 

hipotesis yang diajukan tidak berhasil didukung oleh data. Hal ini disebabkan return 

saham yang merefleksikan event ekonomi saat ini dan masa mendatang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel perubahan laba akuntansi, nilai buku, dan total arus kas. 

 

 

 

Sesuai dengan studi-studi sebelumnya, maka hipotesis alternatif dalam penelitian 

ini adalah: 

H2a    :  Nilai buku ekuitas berpengaruh terhadap harga saham. 

H2b    :  Perubahan nilai buku ekuitas berpengaruh terhadap return saham. 



 

2.6.3 Pengaruh Total Arus Kas Terhadap Market Value 

Informasi laporan arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, serta memungkinkan pemakai mengembangkan model 

untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai 

perusahaan. Informasi ini juga meningkatkan daya banding kinerja operasi berbagai 

perusahaan karena meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda 

terhadap peristiwa dan transaksi sama (Gunawan dan Bandi, 2000). Baridwan (1997) 

menyatakan bahwa arus kas merupakan informasi yang berguna bagi pemakai laporan 

keuangan, salah satunya adalah investor dalam mengambil keputusan investasi. 

Hastuti dan Sudibyo (1998) menemukan bukti bahwa pengumuman  laporan arus 

kas memengaruhi keputusan investor di pasar modal. Hal ini tereflesikan dalam rata-rata 

perubahan aktivitas volume perdagangan relatif di seputar tanggal publikasi laporan 

keuangan pada periode sebelum dan sesudah pelaporan arus kas. Ini dapat diartikan 

bahwa informasi yang tedapat dalam laporan arus kas memengaruhi perdagangan saham 

dipasar modal. Suadi (1998) menunjukkan bahwa laporan arus kas berpengaruh terhadap 

jumlah deviden yang terjadi dalam satu tahun setelah terbitnya laporan arus kas. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa laporan arus kas mempunyai kandungan informasi dan 

bermanfaat bagi pemegang saham. 

Triyono dan Hartono (2000) mengatakan bahwa arus kas total tidak mempunyai 

kandungan informasi dengan harga saham. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya 

pengaruh positif terhadap harga saham.  Indra dan Syam menemukan bukti bahwa 

dengan model harga total arus kas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian ini 

juga menguji mengenai pengaruh perubahan total arus kas dengan modal return. Hasil 



 

dari pengujiannya menunjukkan bahwa fluktuasi koefisien perubahan total arus kas tidak 

berhasil mendukung hipotesis yang diajukan sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

pengaruh total arus kas terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil studi di atas, maka hipotesis alternatif yang terakhir adalah 

H3a : Total arus kas berpengaruh terhadap harga saham 

H3b : Perubahan total arus kas berpengaruh terhadap return saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong sebagai hypotesis testing. Menurut Sekaran (2003:124) 

hypotesis testing merupakan suatu penelitian yang sudah memiliki kejelasan dan 

gambaran serta dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel penelitian. Penelitian ini mengidentifikasikan fakta atau peristiwa sebagai 

variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap 

variabel-variabel yang memengaruhi (variabel independen). 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2007-2009, kecuali perusahaan yang bergerak pada 

sektor real estate, jasa investasi, dan keuangan. Alasan dikeluarkannya kategori 

perusahaan tersebut karena sektor bersangkutan sangat terikat dengan kebijakan 

pemerintah. 

Karena populasi penelitian bersifat heterogen, teknik penarikan sampel dilakukan 

dengan menggunakan stratified random sampling, yaitu pemilihan sampel yang 

dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengklasifikasikan suatu populasi ke dalam sub-

populasi berdasarkan karakteristik tertentu dari anggota populasi tersebut. Sampel 

kemudian diambil dari anggota populasi tersebut secara acak sistematis atau acak 

sederhana (Indriantoro dan Supomo, 1999:78).  



 

Untuk mendapatkan ukuran sampel minimum, dipergunakan rumus Yamane (1973) 

dalam Indra dan Syam (2004) dengan rumusan sebagai berikut :  

12 


Nd

N
n                                                                                                         (3.1) 

keterangan : n = Jumlah Sampel 

     N = Ukuran Populasi 

     d  = Presisi yang ditetapkan  

     1  = Angka konstanta 

 

Untuk menentukan alokasi unit ke dalam strata, digunakan prinsip alokasi 

proporsional dengan rumus sebagai berikut :  

N

nN
n


 1

1                                                                                                          (3.2) 

keterangan : ni = Ukuran Sampel yang harus diambil dari strata   

     Ni = Ukuran Strata I 

      n  = Sampel Keseluruhan 

      N = Ukuran Populasi 

 

Selama periode 2007-2009, tercatat sebanyak 337 emiten yang konsisten terdaftar 

di BEI. Dari jumlah tersebut, setelah dikurangi  dengan emiten yang bergerak di sektor 

jasa keuangan dan investasi diperoleh sebanyak 229 perusahaan sebagai populasi 

penelitian. Dengan menggunakan rumusan 3.1 di atas jumlah sampel minimum dalam 

penelitian ini adalah: 

1)01.0229(

229




x
n  

 = 58.  

Dengan diperoleh sebanyak 58 perusahaan sebagai sampel minimum tersebut  alokasi 

sampel ke dalam setiap strata pada model rumusan 3.2 dapat dijelaskan pada tabel 

berikut:   



 

Tabel 3.1  

Stratified Random Sampling 

No. Sektor 

Jumlah Sub-

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

1 

Agriculture, forestry and 

fishing 7 2 

2 Animal feed and husbandry 8 2 

3 Mining and mining service 10 2 

4 Construction 2 1 

5 Manufactur   

 Food and beverages 20 5 
 Tobacco manufacturers 3 1 

 Textile mill products 9 2 

 

Apparel and other textile 

products 16 4 

 Lumber and wood products 5 1 
 Paper and allied products 5 1 

 Chemical and allied products 8 2 
 Adhesive 4 1 

 Plastics and glass products 15 4 

 Cement 3 1 
 Metal and allied products 12 3 

 Fabricated metal products 2 1 

 

Stone, clay, glass, and 

concentrate 5 1 
 Machinery 2 1 

 Cable 6 1 

 Electronic and Office Equipment 4 1 
 Automotive and allied products 18 4 

 Photographic equipment 3 1 
 Pharmaceuticals 11 3 

 Consumer Goods 4 1 

6 Transportation services 8 2 

7 Communication 2 1 

8 Whole sale and retail trade 14 3 

9 Hotel and travel services 7 2 

10 Others 16 4 

 Jumlah akhir sample  58 

Sumber: data diolah 

 

 

 

 

 



 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

bersumber dari: 

1. Laporan keuangan tahunan auditan perusahaan sampel tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2009 yang diperoleh dari situs resmi BEI  (www.idx.co.id).  

2. Harga penutupan saham harian dari setiap perusahaan sampel antara tahun 2007 

sampai dengan tahun 2009, yang diperoleh dari situs resmi BEI  (www.idx.co.id). 

3. Tanggal publikasi laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi BEI  

(www.idx.co.id). 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel tidak terikat yang dapat memengaruhi 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah laba akuntansi, nilai 

buku, dan komponen arus kas. 

1. Laba akuntansi yang digunakan adalah laba bersih sebelum extraordinary items dan 

discontinued operations. Alasan mengeluarkan dua item tersebut adalah untuk 

menghilangkan elemen yang mungkin menyebabkan pertumbuhan laba meningkat 

dalam satu periode yang tidak akan timbul dalam periode lainnya. 

2. Nilai buku adalah nilai buku per lembar saham (book value per share) yang 

menunjukkan aktiva bersih (net asset) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan 

memiliki satu lembar saham. Aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas 

pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar. 



 

Nilai buku perlembar saham = 
mBeredarJumlahSaha

asTotalEkuit
 

3. Total arus kas adalah kenaikan atau penurunan kas dan setara kas dari aktivitas 

operasi, investasi, dan pembiayaan ditambah dengan kas dan setara kas pada awal 

periode. 

3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham dan return 

saham. 

1. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan 

pada tanggal pengumuman laporan keuangan yang ditransformasikan ke dalam angka 

t-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Penutupan periode jendela (windows periode) 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah untuk menghindarinya adanya confounding effect yang 

disebabkan oleh adanya peristiwa yang lain. 

2. Return  saham adalah keuntungan yang diterima dari investasi saham selama periode 

pengamatan t-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang secara matematis dapat diperoleh 

dengan rumus: 
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Keterangan : 

Ri,t      =  Return realisasi untuk saham i hari ke t 

Pi,t      =  Harga penutupan saham i pada hari ke t 

Pi,t-1 =  Harga  penutupan saham i pada hari ke t-1 



 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Penggunaan Return On Equity sebagai variabel kontrol yang digunakan dalam 

model return pada penelitian ini didasari atas penelitian Francis dan Schipper (1999) 

dalam Indra dan Syam (2004). Variabel kontrol tersebut berfungsi untuk melihat apakah 

dimasukkannya variabel tersebut ke dalam model, relevansi nilai pelaporan keuangan 

terhadap return saham signifikan semakin kuat sehingga dapat memperkecil error term.  

Return On Equity secara matematis diperoleh dengan rumus: 

Equity

ofitNet
ROE

Pr
  

3.5 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t dan uji-F. Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis sebelumnya dilakukan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik penting 

dilakukan agar diperoleh parameter yang valid dan handal. Pengujian asumsi klasik 

terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, dengan 

membandingkan Asymptotic Significance  dengan alpha  0,05. Dasar penarikan 

kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila Asymptotic Significance –

nya > 0,05 (Santoso, 2004:212). 

3.5.2 Uji  Gejala Multikolinieritas 

Menurut Santoso (2004:203) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji 

apakah ada korelasi antara variabel independen. Metode yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai variance inflation 



 

factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 

multikolinieritas 

3.5.3 Uji Gejala Autokorelasi 

Metode uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan penggangu pada pada periode t, dengan kesalahan pada 

periode t-1. Jika terjadi korelasi, berarti dijumpai problem autokorelasi (Santoso, 

2004:216). 

Menurut Kuncoro (2001:106) deteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dengan 

cara melihat besarnya nilai D-W (Durbin-Watson). Patokan umum yang dapat dijadikan 

batasan adalah: 

 Bila nilai D-W lebih besar dari batas atas (dU), koefisien autokorelasi sama dengan 

nol, yang berarti tidak ada autokorelasi positif. 

 Bila nilai D-W lebih rendah dari batas bawah (dL), koefisien autokorelasi sama lebih 

besar dari nol, yang berarti ada autokorelasi positif. 

 Bila nilai D-W terletak di antara batas atas (dU) dan batas bawah (dL), tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3.5.4 Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Santoso, 2004:208). Jika terdapat perbedaan varians, dijumpai gejala heteroskedastisitas. 

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada 



 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X den Y.  Jika ada pola 

tertentu, telah terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya maka dilakukan 

pengujian hipotesis dengan persamaan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji hipotesis H1a, H2a, dan H3a yaitu pengaruh pelaporan laba akuntansi, 

nilai buku, dan total arus kas terhadap harga saham selama periode pengamatan 

dengan menggunakan rumus model harga yaitu: 

tititititi eTAKBVLAKP ,,3,2,1,    

Keterangan : 

Pi,t  =  Rata harga saham i pada periode pengamatan t 

LAKi,t =  Laba akuntansi perusahaan i pada periode t 

BV i,t =  Book value perusahaan i pada periode t 

TAKi,t =  Total arus kas perusahaan i pada periode t 

Koefisien konstanta 

β1 = Earning Response Coefficient. ERC. Koefisien yang menunjukkan Kepekaan 

total laba akuntansi di dalam menjelaskan harga saham. 

β2 =  Book Value Response Coefficient, BVRV. Koefisien yang menunjukkan 

kepekaan nilai buku di dalam menjelaskan harga saham. 

β3 =  Cash Flow Response Coefficient, CFRC. Koefisien yang menunjukkan 

kepekaan total arus kas di dalam menjelaskan harga saham. 

ei,t  =   Informasi relevan lainnya pada perusahaan i pada periode t 



 

2. Untuk menguji hipotesis H1b, H2b dan H3b, yaitu pengaruh pelaporan perubahan 

laba akuntansi, perubahan nilai buku, perubahan total arus kas, dan perubahan ROE 

terhadap return saham periode pengamatan, digunakan model return sebagai berikut: 
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 Keterangan : 

 Ri,t  =   Return realisasi saham i pada periode pengamatan t 

 ∆LAKi,t =   Perubahan laba akuntansi perusahaan i pada periode t,  

(∆LAKi,t = LAKi,t -  LAKi,t-1) 

 ∆BVi,t =   Perubahan nilai buku perusahaan i pada periode t,  

(∆BVi,t = BVi,t - BVi,t-1) 

 ∆ROEi,t =   Perubahan ROE perusahaan i pada periode t, (∆ROEi,t- ROEi,t-1)  

      Koefisien Konstanta 

β1 = Earning Response Coefficient, ERC. Koefisien yang menunjukkan 

kepekaan perubahan laba akuntansi dalam menjelaskan return saham 

β2       = Book Value Response Coeffocient. BVRC. Koefisien yang menunjukkan 

kepekaan perubahan nilai buku dalam menjelaskan return saham. 

β3       = Cash Flow Response Coefficient, CFRC. Koefisien yang menunjukkan 

kepekaan perubahan arus kas dalam menjelaskan return saham. 

β4 = ROE Response Coefficient, ROERC. Koefisien yang menunjukkan 

kepekaan perubahan ROE dalam menjelaskan return saham.     

ei,t  =    Informasi relevan lainnya pada perusahaan i pada periode t 

 Dasar pengambilan keputusan baik pengujian secara parsial atau simultan adalah : 

 Apabila nilai probabilitas (p) < α = 5%, hipotesis yang diajukan (Ha) didukung. 



 

 Apabila nilai probabilitas (p) > α = 5%, hipotesis yang diajukan (Ha) tidak didukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Rata-Rata 

return -0.58 0.65 -0.02 

harga 40 48.953 3364 

LAK -2,103,087,231,558 16,241,424,000,000 514,414,538,904 

TAK -2,043,063,751,927 12,055,303,000,000 482,163,753,681 

BV -10,841,754,869,530 23,292,401,000,000 1,271,281,549,582 
Sumber data: lampiran 1 

 

Return saham menunjukkan perubahan harga penutupan saham pada saat t dengan 

harga penutupan saham saat t-1, selama 11 hari periode pengamatan. Berdasarkan Tabel 

4.1 di atas, statistik deskriptif terhadap return saham menunjukkan nilai minimum sebesar 

-58%, nilai maksimum sebesar 65%, dengan rata-rata sebesar -2%.  

Harga saham menunjukkan harga penutupan saham selama 11 hari periode 

pengamatan. Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, statistik deskriptif terhadap harga saham 

menunjukkan nilai minimum sebesar Rp40, nilai maksimum sebesar Rp48.953, dengan 

rata-rata sebesar Rp3364. 

Laba akuntansi (LAK) dalam penelitian ini merupakan laba bersih sebelum 

extraordinary items dan discontinued operations. Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, statistik 

deskriptif terhadap laba akuntansi menunjukkan nilai minimum sebesar Rp-



 

2.103.087.231.558, nilai maksimum sebesar Rp16.241.424.000.000, dengan rata-rata 

sebesar Rp514.414.538.904. Laba akuntansi bernilai negatif menunjukkan terdapat 

perusahaan sampel yang memiliki beban operasi melebihi pendapatan operasinya.  

Total arus kas (TAK) adalah kenaikan atau penurunan kas dan setara kas dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan ditambah dengan kas dan setara kas pada 

awal periode pembukuan. Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, statistik deskriptif terhadap total 

arus kas menunjukkan nilai minimum sebesar Rp-2.043.063.751.927, nilai maksimum 

sebesar Rp12.055.303.000.000, dengan rata-rata sebesar Rp482.163.753.681.  

Nilai buku (BV) adalah nilai buku per lembar saham (book value per share) yang 

menunjukkan aktiva bersih (net asset) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan 

memiliki satu lembar saham. Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, statistik deskriptif terhadap 

nilai buku menunjukkan nilai minimum sebesar Rp-10.841.754.869.530, nilai maksimum 

sebesar Rp23.292.401.000.000, dengan rata-rata sebesar Rp1.271.281.549.582. Nilai 

buku bernilai negatif menunjukkan terdapat perusahaan sampel yang mengalami 

defisiensi modal sehingga memiliki ekuitas bernilai negatif. 

4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam pengujian statistik dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat Best Linier Unbiased (BLUE) dari 

penaksir (Gujarati, 1997: 44). Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi 

yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas data, uji 

gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas.  

 

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas 



 

Pengujian dilakukan terhadap nilai unstandardized residual dari model regresi 

menggunakan alat uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada α sebesar 5%. Data 

dinyatakan memiliki distribusi normal apabila dari hasil pengujian menghasilkan nilai 

asymptotic significance lebih besar dari α.  

Berikut ini hasil perhitungan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas  

Keterangan 
Model 

Harga 

Model 

Return 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.915 1.168 

Asymp. Sig. 0.373 0.130 
 Sumber: data diolah  lampiran 2 

 

Berdasarkan hasil pada kedua tabel di atas, pengujian terhadap kedua model 

menunjukkan bahwa nilai residual emmiliki nilai asymptotic significance > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua model regresi berdistribusi normal.  

 

4.1.2.2 Hasil Uji  Gejala Multikolinieritas  

Untuk mendeteksi adanya gejala kolinieritas yang tinggi di antara variabel- variabel 

independen dalam model regresi dilakukan dengan cara melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) model tersebut. Nilai VIF yang masih di bawah angka 10 menunjukkan 

tidak adanya gejala multikolinieritas pada model regresi. Dalam penelitian ini diperoleh 

tolerance value dan VIF seperti dalam Tabel 4.3, sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.3 



 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas (Model Harga) 

   

Variabel Tolerance VIF 

LAK 0.496 2.017 

BV 0.988 1.012 

TAK 0.500 2.000 

 Sumber: data diolah  lampiran 2 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas (Model Return) 

   

Variabel Tolerance VIF 

LAK 0.289 3.458 

BV 0.656 1.524 

TAK 0.657 1.523 

ROE 0.295 3.387 

 Sumber: data diolah  lampiran 2 

 

Berdasarkan hasil pada kedua tabel di atas, pengujian menunjukkan kedua model 

regresi memiliki variabel dengan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan angka VIF masih 

jauh di bawah angka 10. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan tidak 

dijumpai gejala multikolinieritas pada model regresi. 

 

4.1.2.3 Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Pendeteksian adanya gejala korelasi yang tinggi antar variabel-variabel independen, 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai Durbin-Watson (DW) Statistic 

dengan Tabel Batas Durbin–Watson (DW). Suatu model regresi dinyatakan tidak 

memiliki gejala autokorelasi apabila memiliki nilai DW Statistic lebih besar dari batas 

atas Tabel DW (dU).  Berdasarkan Tabel Batas DW, dengan menggunakan n=58 dan 

variabel independen sebanyak 3 variabel (k=3) nilai dL=1,48 dan nilai dU=1,689. Uji 

autokorelasi menggunakan Durbin-Watson Test, yang bisa dilihat pada tabel berikut: 



 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Model DW-Statistic 

Harga 2.149 

Return 1.806 
Sumber: data diolah  lampiran 2 

 

Berdasarkan hasil uji gejala autokorelasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

model regresi harga dan model regresi return menghasilkan nilai DW terletak diantara 

dU<DW-Statistic<4-dU. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat gejala autokorelasi serius pada kedua model regresi.  

 

4.1.2.4 Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi homokedastisitas. Untuk 

mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi, digunakan metode 

grafik dengan menggunakan uji P-P Plot. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari 

gejala heteroskedastisitas apabila grafik P-P Plot yang terjadi tidak membentuk pola 

tertentu atau memiliki pola grafik yang tersebar. 

Untuk menguji pola grafik tertentu digunakan kurva Scatterplot yaitu sebagai 

berikut: 
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Dependent Variable: harga

 

 Berdasarkan hasil pengujian pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 

dijumpai adanya pola tertentu pada grafik yang terbentuk. Berdasarkan hasil pengujian 

ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak dijumpai adanya gejala heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan model 

harga dan model return. Hasil pengujian menggunakan kedua model disajikan pada tabel 

berikut ini. 

4.1.3.1 Hasil Uji Regresi Laba Akuntansi, Nilai Buku dan Total Arus Kas Terhadap 

Harga Saham  

a. Tabel  model summary adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Model Summary(a) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .617(a) .380 .346 1.30122114 

a  Predictors: (Constant), TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: harga 



 

 
 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6, diperoleh nilai adjusted R
2
 sebesar 0,346. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keseluruhan dari variabel sebesar 34,6%, 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.  

b. Untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap harga saham 

digunakan tabel model ANOVA sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

ANOVA(a) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56.154 4 18.718 11.055 .000(a) 

   
Residual 

91.432 169 1.693     

   
Total 

147.1746 173       

a  Predictors: (Constant), TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: harga 

 

Pada Tabel 4.7 di atas dihasilkan nilai F-Hitung sebesar 11,055 dengan nilai 

signifikansi (p) sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan, TAK, BV, dan LAK berpengaruh terhadap harga saham.  

c. Model Coefficients digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun tabel Coefficient tersebut  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    
B Std. Error Beta   

1 (Constant) -5.245 2.568   -2.042 .046 

   
LAK 

-.180 .145 -.189 -1.245 .218 

   
BV 

.690 .151 .493 4.575 .000 

   
TAK 

.506 .159 .480 3.171 .003 



 

a  Dependent Variable: harga 
 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8, pengujian secara parsial menunjukkan variabel 

BV dan TAK menghasilkan nilai signifikansi (p) lebih kecil dari tingkat α yang 

ditentukan, yaitu sebesar 5%. Sebaliknya, pengujian terhadap variabel LAK 

menghasilkan tingkat α lebih besar dari 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 

BV dan TAK berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan variabel LAK tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

4.1.3.2 Hasil Uji Regresi ∆Laba Akuntansi, ∆Nilai Buku, ∆Total Arus Kas,  dan 

∆ROE Terhadap Return Saham 

 a. Tabel  model summary adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 
.168(a) .028 -.045 1.29110654 

a  Predictors: (Constant), ROE, TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: return  

 
 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.9, diperoleh nilai adjusted R
2
 sebesar -0,45. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keseluruhan dari variabel independen dalam 

menjelaskan variasi perubahan variabel dependen hanya sebesar 4,5%, sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model penelitian.  

 

b. Untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap return saham 

digunakan tabel model ANOVA sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.578 4 .644 .387 .817(a) 

   88.349 169 1.667     



 

Residual 

   
Total 

90.926 173       

a  Predictors: (Constant), ROE, TAK, BV, LAK. b  Dependent Variable: return 

Pada Tabel 4.10 di atas dihasilkan nilai F-Hitung sebesar 0,387 dengan nilai 

signifikansi (p) sebesar 0,817. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan, ∆ROE, ∆ TAK, ∆BV, dan ∆LAK tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Hal ini berarti secara bersama-sama keseluruhan variabel independen yang diuji 

(∆ROE, ∆TAK, ∆BV, dan ∆LAK) memiliki pengaruh yang lemah dalam menjelaskan 

perubahan kenaikan atau penurunan dari variabel dependen. Walaupun demikian, model 

tetap dinilai layak untuk digunakan dalam memprediksi return karena  model yang 

digunakan sudah lolos dalam uji asumsi klasik. 

c. Model Coefficients digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun tabel coefficients tersebut  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Coefficients(b) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    
B Std. Error Beta   

1 (Constant) -.614 2.722   -.225 .822 

   
LAK 

-.039 .136 -.072 -.287 .775 

   
BV 

-.081 .135 -.100 -.596 .554 

   
TAK 

-.054 .099 -.091 -.547 .1746 

   
ROE 

.132 .128 .255 1.025 .310 

a  Dependent Variable: return 
 

Pada Tabel 4.11, pengujian secara parsial menunjukkan keseluruhan variabel 

independen menghasilkan tingkat α lebih besar dari 5% yang berarti tidak satupun dari 

variabel independen yang berpengaruh terhadap return saham. 



 

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian mulai dari Tabel 4.7 sampai Tabel 4.11, 

dapat dibuat rangkuman hasil pengujian pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Model Harga 

 

Variabel Sign. (p) Keterangan 

 

Keputusan 

H1a 0.218 Tidak signifikan Ditolak 

H2a 0.000 Signifikan Diterima 

H3a 0.003 Signifikan Diterima 

 Sumber data: lampiran ... 

 

Tabel 4.13 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Model Return 

 

Variabel Sign. (p) Keterangan 

 

Keputusan 

H1b 0.822 Tidak signifikan Ditolak 

H2b 0.775 Tidak Signifikan Ditolak 

H3b 0.554 Tidak Signifikan Ditolak 

 Sumber data: lampiran ... 

4.1.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Uji Hipotesis 1a 

Pengujian terhadap Hipotesis 1a bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara laba akuntansi terhadap harga saham. Berdasarkan hasil uji regresi pada 

tabel 4.8 menunjukkan t-Hitung sebesar -1.245 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 

0.218. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari α, hipotesis 1a tidak diterima.  

2. Hasil Uji Hipotesis 1b 

Pengujian terhadap Hipotesis 1b bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara perubahan laba akuntansi terhadap return saham.  Berdasarkan hasil uji 

regresi pada Tabel 4.11 di peroleh t-Hitung sebesar -0.287 dengan tingkat signifikansi (p) 



 

sebesar 0.775. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari α, hipotesis 1b tidak 

diterima. 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 2a 

Pengujian terhadap Hipotesis 2a bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Berdasarkan hasil uji regresi 

pada Tabel 4.8 di peroleh t-Hitung sebesar 4.575 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 

0. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari α, hipotesis 2a diterima. 

4. Hasil Uji Hipotesis 2b 

Pengujian terhadap Hipotesis 2b bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara perubahan nilai buku ekuitas terhadap return saham. Berdasarkan hasil 

uji regresi pada Tabel 4.11 menunjukkan t-Hitung sebesar -0.596 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0.554. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari α,  

hipotesis 2b tidak diterima. 

5. Hasil Uji Hipotesis 3a 

Pengujian terhadap Hipotesis 3a bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara total arus kas terhadap harga saham. Berdasarkan hasil uji regresi pada 

Tabel 4.8 di peroleh nilai t-Hitung sebesar 3.171 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 

0.003. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari α, hipotesis 3a diterima. 

6. Hasil Uji Hipotesis 3b 

Pengujian terhadap Hipotesis 3b bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara perubahan total arus kas terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji 

regresi pada Tabel 4.11 di peroleh t-Hitung sebesar 0.547 dengan tingkat signifikansi (p) 



 

sebesar 0.586. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari α, hipotesis 3b tidak 

diterima. 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pembahasan Pengaruh Informasi Laba Akuntansi Terhadap Harga saham 

dan Return Saham  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 1a, penelitian ini tidak berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Triyono dan Hartono (2000), dan Indra 

dan Syam (2004) yang menemukan bukti adanya pengaruh positif laba akuntansi 

terhadap harga saham. Konsisten dengan hasil pengujian sebelumnya, hasil pengujian 

menghasilkan koefisien regresi positif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh laba 

akuntansi terhadap harga saham. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

maka akan menyebabkan kenaikan terhadap harga saham. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan tidak adanya pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham sehingga 

pengujian yang tidak mampu menemukan adanya pengaruh signifikan mengindikasikan 

bahwa informasi laba bukan merupakan informasi yang relevan bagi investor karena pada 

umumnya komponen laba dianggap sebagai obyek manipulasi oleh pihak manajemen.  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 1b, penelitian ini juga tidak berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh perubahan laba akuntansi terhadap return saham. 

Hasil pengujian yang konsisten dengan penggunaan dua model tersebut mengandung arti 

bahwa informasi laba akuntansi bukan informasi yang cukup relevan bagi investor. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra dan Syam 



 

(2004) yang tidak menemukan adanya pengaruh perubahan laba akuntansi terhadap 

return saham. 

 

4.2.2 Pembahasan Pengaruh Informasi Nilai Buku Ekuitas Terhadap Harga saham 

dan Return Saham  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 2a, penelitian ini mampu 

menemukan bukti adanya pengaruh nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Indra dan Syam (2004), yang juga mampu 

membuktikan bahwa nilai buku mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Hasil 

pengujian yang menghasilkan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa pada saat nilai 

buku ekuitas perusahaan naik mengindikasikan kenaikan total aktiva perusahaan 

sehingga akan menarik minat investor untuk berinvestasi  dalam saham perusahaan yang 

pada dasarnya akan menaikkan  harga saham perusahaan. Kandungan informasi dari nilai 

buku ekuitas ini dianggap memiliki kandungan informasi yang relevan bagi investor.  

Pengujian terhadap Hipotesis 2b tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh 

perubahan nilai buku ekuitas terhadap return saham. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Indra dan Syam (2004). Hasil pengujian yang tidak signifikan menunjukkan 

bahwa dengan adanya informasi nilai buku ekuitas, investor beranggapan informasi 

perubahan nilai buku ekuitas tidak lagi memiliki informasi cukup yang relevan bagi 

keputusan investasi. Kenaikan atau penurunan return saham yang diterima oleh investor 

sangat dipengaruhi oleh frekuensi perdagangan dalam pasar bursa. Perubahan pada nilai 

buku ekuitas tidak cukup memberikan informasi bagi investor untuk memutuskan sumber 



 

daya yang akan diinvestasikan sehingga perubahan pada nilai buku ekuitas tidak 

berpengaruh terhadap perubahan jumlah return saham yang diterima investor. 

 

4.2.3 Pembahasan Pengaruh Informasi Total Arus Kas Terhadap Harga saham dan 

Return Saham  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 3a, penelitian ini mampu 

menemukan bukti adanya pengaruh total arus kas dengan harga saham. Hal ini 

mengindikasikan bahwa total arus kas memiliki tambahan informasi untuk menjelaskan 

harga saham, selain informasi nilai buku ekuitas. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Hastuti dan Sudibyo (1998).  

Pengujian terhadap Hipotesis 3b membuktikan perubahan total arus kas tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan Triyono dan Hartono (2000), dan Indra dan Syam (2004). Tidak ditemukannya 

adanya pengaruh pada hasil pengujian dengan menggunakan model return 

mengindikasikan perubahan total arus kas tidak dianggap sebagai penurunan atau 

peningkatan kinerja perusahaan karena ada informasi lain yang dianggap lebih relevan, 

seperti informasi nilai buku ekuitas. 

  

 

4.2.4 Pembahasan Pengaruh Laba Akuntansi, Nilai Buku Ekuitas, dan Total Arus 

Kas Terhadap Market Value 

Berdasarkan hasil pengujian dari Hipotesis 1a, Hipotesis 2a, dan Hipotesis 3a 

ditemukan bukti bahwa laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap harga saham, akan 



 

tetapi nilai buku ekuitas dan total arus kas berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal 

ini mengindikasikan bahwa informasi laba akuntansi oleh investor dianggap mempunyai 

kualitas yang lebih rendah daripada nilai buku ekuitas dan total arus kas. Alasan argumen 

ini adalah karena laba akuntansi dapat dijadikan objek manipulasi oleh pihak manajemen. 

Investor kemungkinan sudah menduga akan hal tersebut sehingga investor lebih 

memfokuskan perhatiannya pada informasi selain laba akuntansi, yaitu nilai buku ekuitas 

dan total arus kas. Dengan demikian, informasi laba akuntansi merupakan informasi yang 

tidak relevan untuk pembuatan keputusan investasi bagi investor, sedangkan nilai buku 

ekuitas dan total arus kas merupakan informasi yang relevan bagi investor. 

Pengujian terhadap Hipotesis 1b, Hipotesis 2b, dan Hipotesis 3b menemukan bukti 

tidak terdapat pengaruh perubahan laba akuntansi, perubahan nilai buku ekuitas, dan 

perubahan total arus kas terhadap return saham. Hal ini mengindikasikan bahwa 

informasi perubahan ketiga variabel tersebut tidak memiliki relevansi informasi bagi 

investor karena model return memberikan penjelasan yang lemah dalam pengujian 

mengenai data akuntansi dan variabel-variabel tersebut merupakan komponen yang 

informasinya telah mampu diantisipasi oleh pasar sebelum diumumkan. 

 

4.2.5 Pembahasan Pengaruh Variabel Kontrol (∆ROE) 

Hasil pengujian terhadap variabel kontrol tidak mampu menemukan adanya 

pengaruh ROE terhadap return saham. Hasil ini menunjukkan bahwa ROE dianggap 

tidak mewakili kondisi profitabilitas sesungguhnya pada perusahaan atau dianggap tidak 

memiliki kandungan informasi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa investor tidak lagi 

semata-mata menggunakan ukuran kinerja dengan menggunakan analisis rasio karena 



 

masih terdapat berbagai informasi lain yang dianggap lebih relevan bagi pengambilan 

keputusan investasi.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, beberapa simpulan yang dapat diambil 

dari penelitian adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 1a, penelitian ini tidak berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham. Hasil 

pengujian dengan menggunakan model return juga menghasilkan fakta yang sama. 

Hasil pengujian yang menghasilkan fakta yang sama dengan penggunaan dua model 

tersebut mengandung arti bahwa informasi laba akuntansi bukan informasi yang 

cukup relevan bagi investor.  

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 2a, penelitian ini mampu menemukan 

bukti adanya pengaruh positif nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Pengujian 

terhadap Hipotesis 2b tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh perubahan 

nilai buku ekuitas terhadap return saham. Hasil pengujian yang menghasilkan arah 

pengaruh positif menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas bisa dijadikan sumber 

informasi alternatif yang relevan bagi investor. 

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 3a, penelitian ini mampu menemukan 

bukti adanya pengaruh positif total arus kas terhadap harga saham. Pengujian 

terhadap Hipotesis 3b memberikan simpulan tidak terdapat pengaruh perubahan total 

arus kas terhadap return saham. Hasil tesebut mengindikasikan bahwa perubahan 

total arus kas tidak dianggap sebagai penurunan atau peningkatan kinerja perusahaan, 



 

yang disebabkan informasi pendukung lain yang dianggap lebih relevan seperti 

informasi nilai buku ekuitas ataupun informasi total arus kas. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan 

stratified random sampling. Penggunaan metode ini memiliki kelemahan, yaitu lebih 

banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik populasinya. Jika 

banyaknya ukuran dari setiap tingkatan/kelompok tidak proporsional, dikhawatirkan 

hasil penelitian sampel tidak mampu merepresentasikan karakteristik dari populasi 

yang sesungguhnya. 

2. Penelitian ini menggunakan sampel yang relatif terbatas apabila dibandingkan dengan 

beberapa penelitian sebelumnya. Penggunaan sampel yang terbatas dikhawatirkan 

dapat menghasilkan penarikan simpulan yang bias.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan return yang dihitung dari perubahan harga 

penutupan saham harian. Penggunaan return realisasi ini dikhawatirkan dapat 

menimbulkan bias pada hasil analisis karena sifat pasar modal Indonesia yang masih 

dalam kategori berkembang.  

 

 

 

 

 



 

5.3 Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, implikasi untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Penggunaan metode stratified random sampling dalam penelitian ini sudah sesuai 

dengan karakteristik dari populasi yang ada, yaitu elemen populasinya heterogen 

sehingga apabila dimungkinkan dalam penelitian selanjutnya bisa dikembangkan 

dengan menambah jumlah sampel yang dijadikan objek penelitian. Penggunaan 

jumlah sampel yang semakin mendekati jumlah populasi diharapkan mampu 

menghasilkan simpulan yang mendekati fakta sesungguhnya.   

2. Untuk dapat menutupi kelemahan pada pasar model Indonesia, perusahaan tidak 

setiap hari melakukan transaksi, penelitian selanjutnya bisa mengembangkan 

penelitian dengan menggunakan abnormal return koreksi. Dengan abnormal return 

koreksi diharapkan hasil penelitian dengan menggunakan model return lebih mampu 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari pasar modal.       
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Regresi Model Harga 
 
 Model Summary(a) 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .617(a) .380 .346 1.30122114 

a  Predictors: (Constant), TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: harga 
 

 
 ANOVA(a) 

 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56.154 4 18.718 11.055 .000(a) 

  Residual 91.432 169 1.693     

  Total 147.1746 173       
a  Predictors: (Constant), TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: harga 
 

 
 Coefficients(a) 

 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients T 

    B Std. Error Beta B 

1 (Constant) -5.245 2.568   -2.042 
  LAK -.180 .145 -.189 -1.245 

  BV .690 .151 .493 4.575 

  TAK .506 .159 .480 3.171 

a  Dependent Variable: harga 

 

 
 Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.17469694 7.5539813 5.4293372 .99255288 174 

Residual -2.21093941 6.27273083 .00000000 1.26651566 174 

Std. Predicted Value -2.864 2.141 .000 1.000 174 

Std. Residual -1.699 4.821 .000 .973 174 

a  Dependent Variable: harga 

 

 

 
 
 
 



 

Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  

N 

Normal Parameters(a,b) Mean 

  Std. Deviation 

Most Extreme Differences Absolute 

  Positive 
  Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

2. Uji Gejala Autokorelasi 
 
 Model Summary(b) 

 

Model Durbin-Watson 

1 2.149(a) 

a  Predictors: (Constant), TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: harga 
 

 

3. Uji Gejala Multikolinieritas 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 

1 LAK .496 2.017 
  BV .988 1.012 

  TAK .500 2.000 

a  Dependent Variable: harga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

    (Constant) LAK BV TAK (Constant) LAK 

1 1 3.967 1.000 .00 .00 .00 .00 

  2 .028 11.811 .01 .01 .96 .01 

  3 .003 35.312 .94 .24 .03 .06 

  4 .002 49.374 .06 .75 .01 .93 

a  Dependent Variable: harga 

 

 

4. Uji Gejala Heteroskedastisitas 
 
 Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.17469694 7.5539813 5.4293372 .99255288 174 

Std. Predicted Value -2.864 2.141 .000 1.000 174 

Standard Error of Predicted 
Value .177 .526 .331 .087 174 

Adjusted Predicted Value 2.4083154 7.50174341 5.4269451 .99743822 174 

Residual -2.21093941 6.27273083 .00000000 1.26651566 174 

Std. Residual -1.699 4.821 .000 .973 174 

Stud. Residual -1.844 4.912 .001 1.006 174 

Deleted Residual -2.60266018 6.51227331 .00239208 1.35487938 174 

Stud. Deleted Residual -1.887 6.542 .029 1.162 174 

Mahal. Distance .070 8.328 2.948 2.045 174 

Cook's Distance .000 .230 .018 .042 174 

Centered Leverage Value .001 .146 .052 .036 174 

a  Dependent Variable: harga 
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Dependent Variable: harga

 

Regresi Model Return 

 
 Model Summary(b) 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .168(a) .028 -.045 1.29110654 

a  Predictors: (Constant), ROE, TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: return 
 

 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.578 4 .644 .387 .817(a) 

  Residual 88.349 169 1.667     

  Total 90.926 173       
a  Predictors: (Constant), ROE, TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: return 
 

 



 

 
 Coefficients(a) 

 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients T 

    B Std. Error Beta B 

1 (Constant) -.614 2.722   -.225 
  LAK -.039 .136 -.072 -.287 

  BV -.081 .135 -.100 -.596 

  TAK -.054 .099 -.091 -.547 

  ROE .132 .128 .255 1.025 

a  Dependent Variable: return 

 

 
 Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3.2087607 -2.3938136 -2.8473064 .21265216 174 

Residual -3.56648302 2.30906892 .00000000 1.24498061 174 

Std. Predicted Value -1.700 2.133 .000 1.000 174 

Std. Residual -2.762 1.788 .000 .964 174 

a  Dependent Variable: return 

 

 

Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  

N 

Normal Parameters(a,b) Mean 

  Std. Deviation 
Most Extreme Differences Absolute 

  Positive 

  Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

 

 

 

 



 

2. Uji Gejala Autokorelasi 
 
 Model Summary(b) 

 

Model Durbin-Watson 

1 1.806(a) 

a  Predictors: (Constant), ROE, TAK, BV, LAK 
b  Dependent Variable: return 
 

 

3. Uji Gejala Multikolinieritas 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 

1 LAK .289 3.4174 
  BV .656 1.524 

  TAK .657 1.523 

  ROE .295 3.387 

a  Dependent Variable: return 

 

 
 Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

    (Constant) LAK BV TAK ROE (Constant) LAK 

1 1 4.374 1.000 .00 .00 .01 .00 .00 

  2 .540 2.845 .00 .00 .55 .00 .00 

  3 .074 7.713 .00 .01 .44 .01 .28 

  4 .009 21.682 .05 .15 .00 .99 .00 

  5 .003 41.768 .95 .83 .00 .00 .71 

a  Dependent Variable: return 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Uji Gejala Heteroskedastisitas 
 
 Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3.2087607 -2.3938136 -2.8473064 .21265216 174 

Std. Predicted Value -1.700 2.133 .000 1.000 174 

Standard Error of Predicted 
Value .188 .613 .366 .099 174 

Adjusted Predicted Value -3.3019495 -2.3373852 -2.8565732 .22989003 174 

Residual -3.56648302 2.30906892 .00000000 1.24498061 174 

Std. Residual -2.762 1.788 .000 .964 174 

Stud. Residual -2.873 1.830 .003 1.001 174 

Deleted Residual -
3.817404772 2.41790152 .00926679 1.34261061 174 

Stud. Deleted Residual -3.097 1.873 -.006 1.029 174 

Mahal. Distance .223 11.853 3.931 2.705 174 

Cook's Distance .000 .135 .016 .025 174 

Centered Leverage Value .004 .208 .069 .047 174 

a  Dependent Variable: return 

 

 

Charts 
 

Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2

R
e
g

re
s
s
io

n
 S

tu
d

e
n

ti
z
e
d

 
R

e
s
id

u
a
l

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot

Dependent Variable: return

 


