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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan real estate and property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan, yakni 

tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Berdasarkan metode purposive sampling, 

peneliti memperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan real estate and property 

yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan. 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian asumsi 

klasik dan pengujian hipotesis adalah mengetahui statistik deskriptif dari data 

penelitian. Hasil statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 
Variabel N Mean Std. Deviation 

RETURN SAHAM 180 0,003519 0,0137765 

LK 180 121815776038,63 160025106367,029 

LO 180 44877550741,28 79844994356,769 

LB 180 39312180429,59 92172222538,459 

AKO 180 32222883237,27 79937030931,404 

AKI 180 -18672889565,28 74969580816,936 

AKP 180 -12868587356,04 99087580608,851 

SIZE 180 1445721614073,90 1469294489331,044 
 
 
Sumber: Hasil Olah Statistik 
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Berdasarkan tabel 4.1, secara pooled data diperoleh sebanyak 180 data 

observasi yang berasal dari perkalian antara jumlah perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian (30 perusahaan) dengan jumlah periode penelitian (6 tahun).  

Berikut ini penjelasan mengenai hasil statistik deskriptif untuk masing-masing 

variabel penelitian: 

1. Return saham 

Return saham memiliki nilai rata-rata (mean) positif, artinya kondisi secara 

umum dari perusahaan sampel yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

kinerja yang baik karena mampu menghasilkan return saham yang bernilai 

positif bagi para investor. 

2. Komponen Laba  

Komponen laba yang terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih 

memiliki nilai rata-rata (mean) positif. Kondisi tersebut secara umum 

menggambarkan bahwa perusahaan sampel yang digunakan pada penelitian 

ini memiliki profitabilitas yang baik. 

3. Komponen Arus Kas 

Komponen arus kas terdiri dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus 

kas pendanaan. Arus kas operasi memiliki nilai rata-rata (mean) positif, 

artinya operasi perusahaan sampel mampu menghasilkan arus kas yang bagi 

perusahaan. Arus kas investasi memiliki nilai rata-rata (mean) negatif, artinya 

perusahaan sampel cenderung mengeluarkan arus kas untuk kegiatan 

investasi, misalnya membeli aktiva tetap, membeli sekuritas hutang atau 

ekuitas entitas lain, dan memberi pinjaman kepada entitas lain. Seperti halnya 
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arus kas investasi, arus kas pendanaan juga memiliki nilai rata-rata (mean) 

negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel cenderung 

mengeluarkan arus kas untuk kegiatan pendanaan, misalnya melakukan 

pembayaran dividen, penebusan hutang, dan pembelian kembali modal saham. 

 

4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Setelah mengetahui satistik deskriptif, selanjutnya peneliti dapat melakukan 

pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas.  

4.2.1  Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Residual 

berdistribusi normal atau tidak dapat deteksi dengan dua cara, yaitu analisis grafik 

dan uji statistik (Ghozali, 2007: 110-112). Penelitian ini menggunakan uji 

statistik, yakni Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dengan taraf signifikansi 5%. 

Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5%. Hasil 

pengujian terhadap normalitas data disajikan pada tabel berikut: 

 

 

 

 



63 
 

 
 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig 

1,345 0,054 

 

Sumber: Hasil Olah Statistik 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 4.2 dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai asymptatic significance  

sebesar 0,054. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa residual memiliki 

distribusi normal karena nilai asymptatic significance yang dihasilkan lebih besar 

dari 5%. 

4.2.2  Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dapat digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2007: 92). 

Seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen pada model regresi 

yang baik. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

adalah dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factors). Nilai tolerance 

yang tidak kurang dari 0,10 dan VIF yang tidak lebih dari 10 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi. 

Hasil pengujian terhadap gejala multikolinearitas disajikan pada tabel berikut:  
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas  

Collinearitas Statistics 
Variabel Independen 

Tolerance VIF 

LK 0,176 5,679 

LO 0,217 4,618 

LB 0,270 3,708 

AKO 0,398 2,510 

AKI 0,690 1,450 

AKP 0,675 1,482 

SIZE 0,411 2,434 

 

Sumber: Hasil Olah Statistik 

 Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.3, setiap variabel 

independen dalam model regresi menghasilkan nilai tolerance tidak kurang dari 

0,10 dan VIF tidak lebih dari 10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi 

yang digunakan. 

4.2.3  Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2007: 95). Priyatno (2008: 48) menyatakan 

bahwa syarat model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada model regresi maka dilakukan 

pengujian Run Test. Hasil pengujian terhadap gejala autokorelasi disajikan pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi (Runs Test) 

Test Value Asymp. Sign 

-0,00052 0,135 

 

Sumber: Hasil Olah Statistik 

 Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.4, diketahui bahwa nilai 

test adalah -0,00051 dengan asymptatic significance sebesar 0,135. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa residual random atau tidak terjadi gejala 

autokorelasi pada model regresi karena nilai asymptatic significance yang 

dihasilkan lebih besar dari 5%. 

4.2.4  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2007: 105). Untuk mendeteksi adanya atau tidaknya gejala 

heteroskedasdisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser yang 

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

Variabel Independen Significance 

LK 0,421 

LO 0,662 

LB 0,651 

AKO 0,355 

AKI 0,328 

AKP 0,769 

SIZE 0,924 

 

Sumber: Hasil Olah Statistik 

 Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.5 dengan 

menggunakan Uji Glejser, diketahui bahwa setiap variabel independen memiliki 

tingkat signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi 

linear berganda. Pengujian dilakukan untuk menemukan bukti apakah hipotesis 

yang telah diajukan sebelumnya didukung atau tidak oleh data yang digunakan 

dalam penelitian. 

4.3.1  Pengujian Secara Parsial 

 Pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t dilakukan untuk 

mengetahui apakah secara invidual laba kotor, laba operasi, laba bersih, arus kas 
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operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dengan variabel kontrol yakni 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap return saham. Hasil uji regresi 

linier berganda secara pooled data dengan menggunakan α sebesar 5% disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hipotesis 

Unstandardized  Standardized  

Coefficients Coefficients No Variabel 

B Beta 

t-hitung Sig.t 

1 Konstanta 0,0004   0,343 0,732 

2 LK 2,80035E-14 0,325 2,404 0,017 

3 LO 1,05404E-14 0,061 0,501 0,617 

4 LB 3,53529E-14 0,237 2,164 0,032 

5 AKO 3,88829E-14 0,226 2,508 0,013 

6 AKI 2,52380E-14 0,137 2,009 0,046 

7 AKP 9,10093E-15 0,065 0,947 0,345 

8 SIZE -1,95794E-15 -0,209 -2,357 0,02 

 

Sumber: Hasil Olah Statistik 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 model regresi dapat dinyatakan 

dalam persamaan: 

RETURN = 0,0004 + 2,80035E-14 LK + 1,05404E-14 LO + 3,53529E-14 LB + 

3,53529E-14 AKO +  2,5238E-14 AKI + 9,10093E-15AKP - 

1,95794E-15 SIZE 
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 Hasil pengujian regresi tersebut menunjukkan pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Variabel Laba Kotor (LK) 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa koefisien regresi LK bernilai positif. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel laba kotor memiliki hubungan yang 

searah dengan return saham, artinya setiap laba kotor mengalami kenaikan 

sebesar Rp.1,- maka akan menyebabkan kenaikan return saham sebesar nilai 

koefisiennya. Selain itu, laba kotor memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,017 

(lebih kecil dari α = 5%), artinya laba kotor memiliki pengaruh terhadap 

return saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini 

berhasil mendukung hipotesisis 1a. 

b. Variabel Laba Operasi (LO) 

Koefisien regresi LO yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel laba 

operasi memiliki hubungan yang searah dengan return saham, artinya setiap 

laba operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.1,- maka akan menyebabkan 

kenaikan return saham sebesar nilai koefisiennya. Hasil pengujian pada tabel 

4.6 juga menunjukkan bahwa laba operasi memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,617 (lebih besar dari α = 5%). Hal ini berarti bahwa hipotesis 1b 

tidak berhasil didukung dan laba operasi tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 
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c. Variabel Laba Bersih (LB) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 diketahui bahwa koefisien regresi 

LB yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel laba bersih memiliki 

hubungan yang searah dengan return saham, artinya setiap laba bersih 

mengalami kenaikan sebesar Rp.1,- maka akan menyebabkan kenaikan return 

saham sebesar nilai koefisiennya. Selain itu, laba bersih memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,032 (lebih kecil dari α = 5%). Hasil ini berhasil 

mendukung hipotesis 1c yaitu laba bersih berpengaruh terhadap return saham. 

d. Variabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi (AKO) 

Koefisien regresi AKO yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel 

arus kas operasi memiliki hubungan yang searah dengan return saham, artinya 

setiap arus kas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.1,- maka akan 

menyebabkan kenaikan return saham sebesar nilai koefisiennya. Tabel 4.6 

juga menyajikan tingkat signifikansi arus kas operasi sebesar 0,013 (lebih 

kecil dari α = 5%), artinya arus kas operasi berpengaruh terhadap return 

saham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini berhasil mendukung 

hipotesis 2a. 

e. Variabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi (AKI) 

Pada tabel 4.6 ditunjukkan bahwa koefisien regresi AKI bernilai positif. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel arus kas investasi memiliki hubungan yang 

searah dengan return saham, maka setiap kenaikan arus kas investasi sebesar 

Rp.1,- maka akan menyebabkan kenaikan return saham sebesar nilai 

koefisiennya. Selain itu, arus kas investasi memiliki tingkat signifikansi 
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sebesar 0,046 (lebih kecil dari α = 5%), artinya arus kas investasi berpengaruh 

terhadap return saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 2b. 

f. Variabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (AKP) 

Koefisien regresi AKP yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel arus 

kas pendanaan memiliki hubungan yang searah dengan return saham, artinya 

setiap arus kas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp.1,- maka akan 

menyebabkan kenaikan return saham sebesar nilai koefisiennya. Selain itu, 

tabel 4.6 juga menyajikan tingkat signifikansi arus kas pendanaan sebesar 

0,345 (lebih besar dari α = 5%). Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung 

hipotesis 2c dan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

g. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Koefisien regresi SIZE yang ditunjukkan pada tabel 4.6 bernilai negatif. Hal 

ini menggambarkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dari 

total aktiva perusahaan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan 

return saham. Berdasarkan tingkat signifikansi SIZE  sebesar 0,020 (lebih 

kecil dari α = 5%), dapat disimpulkan bahwa SIZE memiliki pengaruh negatif 

terhadap return saham. 

4.3.2  Pengujian Secara Simultan 

Pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

Sum of Mean 
Model 

Squares 
df 

Square 
F Sig.F 

1 Regression 0,015 7 0,002 19,748 0,000 

  Residual 0,019 172 0,000     

  Total 0,034 179       

 

Sumber: Hasil Olah Statistik 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai F hitung sebesar 19,832  lebih besar 

dari nilai F tabel sebesar 2,063 sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 

0,000 lebih kecil dari taraf keyakinan 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa laba kotor, laba operasi, laba bersih, arus kas operasi, arus kas investasi, 

dan arus kas pendanaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. 

 4.3.3 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8 

Hasil Uji R2 

 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0,668 0,446 0,423 0,0104645 
 
Sumber: Hasil Olah Statistik 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh adjusted R2 sebesar 0,423. Hal 

ini berarti bahwa variasi return saham yang dapat dijelaskan oleh variasi dari 

variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi hanya sebesar 42,3%, 

sedangkan sisanya 57,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1  Pembahasan Komponen Laba Terhadap Return Saham 

Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif laba kotor 

terhadap return saham. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 

Febrianto dan Widiastuty (2005). Penelitian yang dilakukan Febrianto dan Widiastuty 

(2005) memang menemukan bukti bahwa laba kotor lebih mampu memberikan 

gambaran yang lebih baik tentang hubungan laba dan harga saham yang sangat erat 

hubungannya dengan return saham. Namun, hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara laba kotor dengan harga saham. 

Sebaliknya, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Daniati dan Suhairi 

(2006) yang menemukan bukti bahwa laba kotor memiliki pengaruh positif 

terhadap expected return. 

Laba kotor berpengaruh positif terhadap return saham, artinya kenaikan laba 

kotor operasi akan mengakibatkan kenaikan return saham. Dalam hal ini, laba 

kotor merupakan informasi yang relevan bagi para investor dalam proses 

pengambilan keputusan. Laba kotor lebih terkendali oleh manajemen dan 

memiliki hubungan lebih erat dengan perolehan pendapatan. 

 Selanjutnya, hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa laba operasi tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Oleh karena itu, hipotesis 1b tidak berhasil 

didukung. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Diana dan 

Kusuma (2004), Sari (2004) serta Febrianto dan Widiastuty (2005). Diana dan 

Kusuma (2004) menemukan bukti bahwa laba operasi merupakan suatu variabel 

penjelas untuk return saham. Sari (2004) menemukan bukti bahwa laba operasi 
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memiliki relevansi nilai. Namun, hasil pengujian terhadap hipotesis 1b ini 

mendukung penelitian Febrianto dan Widiastuty (2005) menemukan bukti bahwa 

laba operasi tidak berpengaruh terhadap harga saham yang sangat erat 

hubungannya dengan return saham. Bhattacharya et al (2003) dalam Febrianto 

dan Widiastuty (2005) juga menyatakan bahwa laba operasi kurang informatif. 

Hal ini terjadi karena investor menganggap bahwa laba operasi kurang mampu 

mencerminkan profitabilitas perusahaan. 

  Selain itu, penelitian ini juga berhasil menemukan bukti adanya pengaruh 

positif laba bersih terhadap return saham. Hasil ini tidak mendukung beberapa 

penelitian sebelumnya, yakni Linda dan Syam (2005) dan Febrianto dan 

Widiastuty (2005). Linda dan Syam (2005) menemukan bukti bahwa dengan 

menggunakan model return laba bersih sebelum pajak tidak termasuk 

extraordinary items dan discontinued operations tidak dapat menjelaskan kondisi 

ekonomi saat ini dan masa mendatang. Febrianto dan Widiastuty (2005) 

menemukan bukti laba bersih tidak berpengaruh terhadap harga saham yang 

sangat erat hubungannya dengan return saham. Namun, hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Ferry dan Ekawati (2004) yang menemukan 

bukti bahwa kandungan informasi laba bersih memberikan pengaruh positif dan 

signifikan dengan harga saham serta investor menggunakannya untuk menilai 

kinerja perusahaan pada periode pengamatan. 

 Kenaikan laba bersih searah dengan kenaikan return saham. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa investor menggunakan informasi laba bersih untuk menilai 

kinerja perusahaan.  
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 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6, penelitian berhasil menemukan 

bukti adanya pengaruh laba kotor dan laba bersih terhadap return saham. Di 

antara kedua komponen laba tersebut ternyata laba kotor memiliki koefisien beta 

yang lebih besar daripada laba bersih dalam hubungannya dengan return saham. 

Hal ini mencerminkan bahwa laba kotor merupakan komponen laba yang paling 

sering digunakan oleh investor dalam proses pengambilan keputusan. Selain 

karena disajikan lebih awal dibandingkan dua komponen laba lainnya, laba kotor 

juga lebih terkendali oleh manajemen karena rekening harga pokok penjualan 

menentukan daya saing produk di pasar. Manajemen pasti berusaha untuk 

mengendalikan biaya tersebut pada tingkat yang rendah agar produk bisa dijual 

dengan harga yang kompetitif. Namun, penelitian ini tidak berhasil menemukan 

bukti adanya pengaruh laba operasi terhadap return saham. Laba operasi dianggap 

kurang mampu mencerminkan profitabilitas perusahaan karena adanya 

kemungkinan bahwa manajer melakukan manipulasi terhadap beban-beban 

operasi perusahaan. 

 Pada dasarnya, para investor ingin mengetahui kondisi perusahaan baik secara 

operasional maupun secara keseluruhan. Kondisi operasional perusahaan dapat 

tercermin dari angka laba kotor dan laba operasi. Dalam hal ini, para investor 

memandang laba kotor lebih relevan karena bebas dari estimasi dan manipulasi. 

Di lain pihak, kondisi perusahaan secara keseluruhan tercermin dari laba bersih 

yang mencakup pendapatan dan beban lain-lain di luar operasi yang tidak dapat 

dimanipulasi oleh manajer.  
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4.4.2 Pembahasan Pengaruh Komponen Arus Kas Terhadap Return Saham 

 Penelitian berhasil menemukan bukti bahwa arus kas operasi memiliki 

pengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Ali (1994) dalam Triyono dan Jogiyanto (2000) menemukan bukti 

bahwa dengan arus kas dari aktivitas operasi mempunyai kandungan informasi di 

luar laba akuntansi. Kusuma (2003) menemukan bukti arus kas operasi memiliki 

nilai kandungan informasi ketika laba mengandung komponen transitori yang 

tinggi. Diana dan Kusuma (2004) menemukan bukti bahwa arus kas operasi 

berpengaruh positif terhadap return saham. Ferry dan Ekawati (2004) menemukan 

bukti bahwa pada 2002 arus kas operasi justru menunjukkan hubungan yang 

positif terhadap harga saham. Sari (2004) menemukan bukti bahwa arus kas 

operasi memiliki relevansi nilai. Namun, hasil ini tidak sesuai dengan hasil 

penelitian Daniati dan Suhairi (2006) yang menemukan bukti bahwa arus kas 

operasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap expected return saham. 

 Arus kas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi 

perusahaan berjalan secara efisien sehingga mampu menghasilkan arus kas yang 

cukup bagi perusahaan. Adanya pengaruh yang positif antara arus kas operasi 

dengan return saham mencerminkan bahwa kepercayaan dari pihak investor akan 

meningkat apabila perusahaan mampu mengelola kegiatan operasionalnya secara 

efisien karena hal tersebut mampu merefleksikan kinerja perusahaan yang 

dianggap sebagai tolak ukur nilai perusahaan. 

Selanjutnya, penelitian berhasil menemukan bukti bahwa arus kas investasi 

memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian ini konsisten 
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dengan hasil penelitian Miller dan Rock (1985) dalam Triyono dan Hartono 

(2000)  yang menemukan bukti bahwa peningkatan investasi berhubungan dengan 

peningkatan arus kas masa yang akan datang dan mempunyai pengaruh positif 

dengan return saham pada saat pengumuman investasi baru. Ferry  dan Ekawati 

(2004) menemukan bukti bahwa pada tahun 2002 arus kas investasi berhubungan 

positif terhadap harga saham. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Daniati dan Suhairi (2005) yang menemukan bukti bahwa bahwa arus 

kas investasi berpengaruh negatif terhadap expected return saham.  

Arus kas investasi berpengaruh positif terhadap return saham, artinya 

kenaikan arus kas investasi akan mengakibatkan kenaikan return saham. Arus kas 

masuk dari aktivitas investasi misalnya penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva 

tetap dilakukan oleh perusahaan karena aktiva tersebut akan habis masa 

manfaatnya. Hal ini mendapat respon yang positif dari pihak investor karena 

selanjutnya perusahaan diperkirakan akan melakukan pembelian aktiva baru 

untuk menggantikan aktiva lama yang telah berkurang masa manfaatnya sehingga 

operasional perusahaan pun akan menjadi lebih efektif. 

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bukti bahwa arus kas pendanaan 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Miller dan Rock (1985) dalam Triyono dan Hartono (2000)  

dengan signaling theory menjelaskan bahwa pasar akan bereaksi negatif terhadap 

pengumuman pendanaan dari kas karena akan berpengaruh terhadap arus kas dari 

operasi yang lebih rendah untuk masa yang akan datang. Selain itu, ia juga 

mengidentifikasi adanya sinyal lain yang berpengaruh terhadap arus kas dari 
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pendanaan yaitu perubahan dividen yang sangat erat hubungannya dengan return 

saham. Ferry dan Ekawati (2004) menemukan bukti bahwa pada tahun 2002 arus 

kas dari aktivitas pendanaan memiliki hubungan yang positif terhadap harga 

saham. Hal ini terjadi karena investor menganggap bahwa keputusan pendanaan 

tidak dapat merefleksikan kinerja perusahaan yang dianggap sebagai tolak ukur 

nilai perusahaan.  

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan misalnya penerbitan hutang. Para 

investor menilai bahwa keputusan pendanaan tersebut bukan merupakan suatu 

permasalahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Hal 

yang terpenting bagi para investor adalah perusahaan memiliki kemampuan untuk 

melunasi hutang tersebut dengan arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas 

operasinya. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6, penelitian ini berhasil menemukan 

bukti bahwa arus kas operasi dan arus kas investasi memiliki pengaruh terhadap 

return saham. Di antara kedua komponen tersebut ternyata arus kas operasi 

memiliki koefisien beta yang lebih besar dalam hubungannya dengan return 

saham. Hal ini mencerminkan bahwa arus kas operasi sering digunakan oleh 

investor dalam proses pengambilan keputusan. Arus kas operasi dianggap mampu 

mencerminkan kinerja perusahaan. Namun, penelitian ini tidak mampu 

menemukan bukti adanya pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham. 

Hal ini menggambarkan bahwa investor kurang merespon atau memperhatikan 

keputusan pendanaan yang dibuat oleh perusahaan.  
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4.4.3   Pembahasan Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham 

Berdasarkan pengujian pengaruh ukuran perusahaan yang diproksikan dari 

total aktiva perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh negatif terhadap return saham. Hasil tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Miswanto (1999) dalam Helmi (2008) yang menemukan bukti bahwa 

besar kecilnya perusahaan mempengaruhi risiko bisnis. Daniati dan Suhairi 

(2006) menemukan bukti bahwa size memiliki pengaruh negatif terhadap 

expected return. Hasil yang signifikan tersebut mencerminkan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan informasi yang relevan bagi investor dalam proses 

pengambilan keputusan. 

4.4.4  Pembahasan Pengaruh Komponen Laba dan Komponen Arus Kas 

Secara Simultan Terhadap Return Saham 

Berdasarkan pengujian secara simultan, penelitian ini menemukan bukti 

bahwa laba kotor, laba operasi, laba bersih, arus kas operasi, arus kas investasi, 

arus kas pendanaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap return saham. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Daniati 

dan Suhairi (2005), walaupun pada penelitian tersebut komponen laporan laba 

rugi yang digunakan hanya laba kotor. 


