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ABSTRAKSI 
 

PENGARUH LABA AKUNTANSI, TOTAL ARUS KAS  
DAN NET PROFIT MARGIN   

TERHADAP HARGA SAHAM 
 

Oleh : 
Titah Rahayu 

 
Dosen Pembimbing : 

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., MSi., Ak., SAS 
 
 

Salah satu bahan pertimbangan investor dalam melakukan keputusan investasi 
adalah laba akuntansi. Selain itu, investor juga menggunakan informasi arus kas 
sebagai ukuran kinerja perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)  untuk 
mengetahui pengaruh laba akuntansi, total arus kas dan net profit margin (NPM) 
terhadap harga saham perusahaan, (2) untuk mengetahui variabel manakah yang 
memiliki pengaruh paling dominan terhadap harga saham.  
 
Penelitian ini menggunakan sampel 292 perusahaan industri manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2009, yang 
dipilih menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menguji empat 
hipotesis. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dengan model ordinary least square (OLS).  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa laba akuntansi dan net profit margin 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sebaliknya total arus kas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Laba akuntansi merupakan variabel 
yang paling dominan pengaruhnya terhadap harga saham.  
 
Kata kunci : Laba Akuntansi, Total Arus Kas, Net Profit Margin, Harga Saham.  

viii 



 

ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE OF ACCOUNTING INCOME, TOTAL CASH FLOW 
AND NET PROFIT MARGIN TO STOCK PRICE 

 
By : 

Titah Rahayu 
 

Advisor Lecturer: 
 Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., MSi., Ak., SAS 

 
 

One of the investor’s considerations in making investment decision is accounting 
income. Besides, the investor also uses cash flow information as a measurement of 
corporate performance. The purpose of this research are (1) to exemine the 
influence of accounting income, total cash flow and net profit margin (NPM) to 
stock price, (2) to examine which is the most dominant variable influence to the 
stock price.  

 
This research uses sample of 292 firms in manufacturing industry that is listed in 
Indonesian Stock Exchange from 2006 until 2009, selected using purposive 
sampling method. This research tests four hypothesis. The method tested using 
multiple linier regression with ordinary least square (OLS) model.  

 
The result shows that accounting income and net profit margin are significantly 
influence stock price, in contrast total cash flow is not significantly influence 
stock price. Accounting income has the most dominant variable in influencing the 
stock price.  
 
Keywords: Accounting Income, Total Cash Flow, Net profit Margin, Stock Price. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna 

memperdagangkan saham – saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainya 

dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 1999 : 3). Karena 

itu, pasar modal merupakan media bagi para pelaku pasar (individu atau badan 

usaha) yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan investasi (investor), 

dengan membeli surat berharga yang ditawarkan. Sebaliknya, ditempat itu pula 

badan usaha (perusahaan) yang membutuhkan dana (emiten), menawarkan surat 

berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas dipasar modal.  

       Salah satu jenis dari surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

adalah saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau suatu 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Terdapat 

beberapa alasan mengapa suatu perusahaan memutuskan untuk menerbitkan 

saham dipasar modal. Pertama adalah untuk melakukan perluasan usaha, dan 

perusahaan tidak ingin menambah hutang. Alasan kedua adalah untuk mengganti 

sebagian hutang dengan ekuitas yang diperbolehkan dari penerbit saham, dan 

perusahaan tidak melakukan perluasan usaha (Husnan, 1996:42). 

       Saham merupakan salah satu alternatif bagi investor dipasar modal untuk 

menginvestasikan dana yang dimiliki. Karena dengan memiliki saham sebuah 
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perusahaan, paling tidak investor akan mendapatkan dua keuntungan, yakni 

mendapatkan dividen serta capital gain.  

       Dalam membuat keputusan investasi atas dana yang dimiliki, seorang 

investor seharusnya memiliki perencanaan yang efektif. Hal ini dimulai dengan 

memberikan perhatian secara optimalis terhadap keseimbangan antara jumlah 

return yang diharapkan untuk diterima dengan tingkat resiko yang akan dihadapi. 

Fokus perhatian yang lain dalam perencanaan efektif adalah dengan memberikan 

perhatian terhadap harga saham emiten. Dan untuk melakukan perencanaan yang 

efektif, para investor tentu membutuhkan bermacam informasi  yang dapat 

dijadikan sinyal untuk menilai prospek emiten.  

       Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dalam 

mengambil keputusan. UU pasar modal yang dikeluarkan oleh BAPEPAMLK, no 

08 th 1995 (www.bapepam.go.id) menyatakan bahwa informasi adalah fakta 

penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat 

mempengaruhi harga efek pada harga efek atau keputusan pemodal, calon 

pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas fakta tersebut.  Informasi yang 

dibutuhkan oleh investor dapat bersumber dari luar perusahaan emiten (sumber 

eksternal) dan dalam perusahaan (sumber internal). Sumber informasi luar 

perusahaan bisa berasal dari siaran pers dan kondisi perekonomian di suatu 

negara. Dan salah satu sumber informasi dari dalam perusahaan adalah laporan 

keuangan. 

       Salah satu sumber informasi internal perusahaan yang menjadi fokus investor 

adalah laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia / IAI (2007), laporan 



 

keuangan yang lengkap terdiri atas komponen berikut ini : (a) neraca, (b) laporan 

laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas 

laporan arus kas. Melalui publikasi laporan keuangan, sebuah perusahaan dapat 

menginformasikan tentang posisi keuangan serta kinerja perusahaan. Laporan 

keuangan menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan pengguna 

informasi lainya, dalam memperkirakan jumlah, saat, dan ketidakpastian dari 

penerimaan kas dimasa datang. Penggunaan informasi oleh pihak luar, yaitu untuk 

membuat keputusan investasi dalam menentukan sumber daya yang 

diinvestasikan dan juga untuk memutuskan pemberian kredit oleh para kreditor. 

Dari laporan keuangan, investor dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

dalam menilai perkembangan perusahaan.  

       Salah satu komponen pengukuran kinerja perusahaan yang menjadi fokus 

pada laporan keuangan adalah laporan laba/rugi. Informasi  laba sebagai 

parameter utama kinerja perusahaan bermanfaat untuk menilai perubahan 

potensial sumberdaya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan, 

memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan sumberdaya 

yang ada, dan merumuskan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumberdaya.  

       Parameter kinerja perusahaan juga bisa didasarkan pada informasi arus kas. 

Informasi arus kas jika digunakan dalam kaitanya dengan laporan keuangan yang 

lain, dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi perubahan 

aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), 

dan kemampuan mempengaruhui jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 



 

adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Secara individual, informasi 

arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan setara kas, menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa 

depan dari berbagai perusahaan, dan meningktkan daya banding pelaporan kinerja 

operasi berbagai perusahaan 

       Selain laba dan arus kas, penghitungan terhadap rasio keuangan perusahaan 

juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk pengukuran kinerja. Salah satu bentuk 

dari rasio keuangan tersebut adalah rasio profitabilitas, yakni net profit margin 

(NPM). NPM merupakan rasio yang mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

mencetak laba secara efisien. Mencetak laba secara efisien dapat diartikan sebagai 

kondisi dimana para manajer perusahaan dapat membukukan pendapatan 

(penjualan) yang signifikan, dan diwaktu yang sama, manajer tersebut dapat 

meminimalkan biaya. Karena laba adalah selisih pendapatan dan biaya, maka 

ukuran efisiensi adalah dengan cara membandingkan antara laba dan penjualan. 

Tingginya NPM menyiratkan keahlian manajer dalam mencetak laba dan 

meminimalkan biaya.  

       Dengan dipublikasikanya laporan keuangan, maka investor akan 

menggunakan informasi yang terdapat pada laporan tersebut untuk mengambil 

keputusan ekonomi yang rasional ataupun pengefisiensian alokasi sumber daya 

investasi yang telah atau akan dilakukan. Dan jika informasi tersebut 

menyebabkan investor bereaksi terhadap harga saham (dengan melakukan 

pembelian (demand) atau penjualan (supply) ) yang selanjutnya tercermin dalam 



 

harga saham, dan membentuk harga saham, maka publikasi laporan keuangan 

tersebut dapat dikatakan memiliki kandungan informasi.  

       Walaupun laba akuntansi, arus kas dan perhitungan NPM dipublikasikan 

setiap tahun, namun pada kenyataanya masih merupakan tanda tanya apakah 

semua informasi tersebut akan direaksi oleh pasar dan apakah benar-benar akan 

ditanggapi oleh investor. Ketika dihadapkan pada pengukuran kinerja akuntansi, 

maka investor harus merasa yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus 

perhatian mereka, mampu menggambarkan kondisi ekonomi serta menyediakan 

dasar peramalan aliran kas masa depan suatu perusahaan.  

       Penelitian untuk mendapatkan bukti empiris tentang kandungan informasi 

laba akuntansi dan arus kas dalam hubunganya dengan harga saham memang telah 

banyak dilakukan. Namun hasil yang didapatkan peneliti terdahulu saling 

bertentangan satu sama lain. Yuanina (2004), dalam penelitianya menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara laba akuntansi dengan harga 

saham. Hasil penelitian didukung oleh hasil penelitian yang sama sebelumnya, 

yaitu Ball & Brown (1968) dalam Irianti (2009) bahwa laba memberikan potensi 

informasi, begitu juga hasil penelitan Triyono (1999) yang menyatakan bahwa 

laba akuntansi mempunyai kandungan informasi dan berpengaruh terhadap harga 

saham. Hasil kedua dari penelitian Yuanina (2004) adalah tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara total arus kas dengan harga saham.  

       Handoyo (2006) melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh informasi arus kas dan laba akuntansi terhadap harga saham, 

serta apakah perubahan total arus kas dan perubahan laba akuntansi berpengaruh 



 

terhadap return saham. Hasil penelitian menunjukan bahwa total arus kas 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, perubahan arus kas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini didukung oleh 

beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Asyik 

(1999) melakukan penelitian terhadap tambahan kandungan informasi arus kas, 

dan hasilnya adalah bahwa  arus kas memberikan tambahan informasi kepada 

investor. Hasil penelitian kedua oleh Handoyo, adalah bahwa laba akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap harga saham, dan perubahan laba akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Rohman (2001), bahwa laba akuntansi tidak memiliki kandungan informasi 

terhadap harga saham.  

       Hasil penelitian yang tidak konsisten inilah yang mendorong dilakukanya 

penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian Yuanina, dengan 

perbedaan bahwa terdapat tambahan variabel NPM dalam penelitian ini sebagai 

variabel bebas. Sampel dalam penelitian sebelumnya, menggunakan perusahaan 

LQ 45, periode 2000-2001. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur. Beberapa alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai 

perusahaan sampel adalah karena : (1) untuk menghindari perbedaan karakterisitik 

antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur, (2) karena jumlah perusahaan 

di industri manufaktur yang cukup besar sehingga motivasi untuk memperoleh 

sampel cukup dalam penelitian dapat terpenuhi (3) beberapa saham perusahaan 

industri manufaktur merupakan saham unggulan dan paling aktif diperdagangkan.  



 

       Berdasarkan latar belakang terebut, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Laba Akuntansi, Total Arus Kas 

dan Net Profit Margin terhadap Harga Saham”. 

 

1.2 Motivasi Penelitian  

       Motivasi yang mendasari diadakan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian terdahulu yang tidak konsisten. 

2. Perlu pengetahuan tentang seberapa penting informasi laba akuntansi, total 

arus kas dan net profit margin bagi pengambilan keputusan oleh investor. 

Saat ini apakah investor masih memperhatikan dan menggunakan ketiga 

hal tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah informasi laba akuntansi, total arus kas dan NPM berpengaruh 

terhadap harga saham?  

2. Manakah diantara laba akuntansi, total arus kas dan NPM yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap harga saham? 

 



 

1.4 Tujuan penelitian 

       Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kandungan informasi laba 

akuntansi, total arus kas dan NPM terhadap harga saham. 

2. Mengetahui variabel manakah, diantara laba akuntansi, total arus kas dan 

NPM yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap harga saham.  

 

1.5 Batasan penelitian 

       Agar penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan, maka akan dilakukan pembataasan terhadap ruang lingkup 

penelitian. Pembatasan yang dilakukan oleh peneliti meliputi : 

1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan 

yang terdaftar, juga dibatasi pada perusahaan industri manufaktur yang 

menerbitkan laporan keuangan auditan pada periode tahun 2006-2009.  

2. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah 

diaudit dan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

3. Harga saham yang digunakan merupakan rata – rata harga saham 

penutupan bulanan emiten. 

 

 

 



 

1.6 Manfaat penelitian 

1 Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

mengaplikasikan  ilmu yang diperoleh, serta dapat mengetahui gambaran 

umum tentang pasar modal serta aktivitasnya. Pengetahuan yang 

didapatkan oleh peneliti adalah tentang adanya bukti empiris mengenai 

hubungan antara informasi laba akuntansi, total arus kas, dan NPM 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap harga saham tersebut.  

2 Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan 

bagi penelitian selanjutnya. 

3 Bagi investor 

Dapat memberikan informasi tentang pengambilan keputusan 

menggunakan analisa laporan keuangan sebagai dasar keputusan dalam hal 

penanaman modal atau investasi yang dilihat dari harga saham, sehingga 

investor dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam melakukan 

investasi.  



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

       Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara laba 

akuntansi dan total arus kas terhadap harga saham. Beberapa penelitian tersebut, 

secara ringkas dijelaskan dibawah ini : 

1. Gunawan dan Bandi tahun 2000 

Judul penelitian adalah ” Analisis Kandungan Informasi Laporan Arus 

Kas”. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang listing di 

BEJ periode tahun 1995-1998, dimana sampel yang telah dipilih melalui 

purposive sampling dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni periode sebelum 

krisis moneter, awal krisis moneter, dan selama krisis moneter. Terdapat 3 

variabel bebas yang digunakan pada tiap periode penelitian, yakni total arus 

kas, kategori arus kas good news (peningkatan arus kas dari tahun 

sebelumnya) dan arus kas bad news (penurunan arus kas dari tahun 

sebelumnya). Selain training group, dalam penelitian ini juga terdapat control 

group, yakni dengan meneliti pengaruh total laba, yang kemudian juga dibagi 

kedalam kategori laba good news (peningkatan laba dari tahun sebelumnya) 

dan laba bad news (penurunan laba dari tahun sebelumnya). Hasil dari 

penelitian ini adalah pada periode sebelum krisis moneter, hanya variabel arus 

kas bad news dan laba good news yang secara nyata signifikan dengan harga 

saham. Untuk periode awal krisis moneter, tidak ada 1 variabelpun yang 
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dengan nyata berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangakan pada 

periode selama krisis moneter, variabel yang secara nyata signifikan terhadap 

harga saham adalah total arus kas, arus kas good news, total laba, laba good 

news dan laba bad news.  

2. Yuanina tahun 2004 

Judul penelitian ini adalah “Peranan Informasi Arus Kas Per komponen, 

dan Laba Akuntansi untuk Memprediksi Harga Saham bagi Investor di Pasar 

Modal”. Masalah penelitian yang diangkat adalah apakah informasi arus kas 

perkomponen dan laba akuntansi memberikan informasi yang relevan, 

sehingga dapat digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan 

investasi yang tercermin pada harga saham. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan yang listing di BEJ dan termasuk ke dalam perusahaan LQ-45, 

pada periode 2000-2001.  Hasil penelitian menujukan bahwa laba akuntansi 

berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan total arus kas tidak 

memberikan pengaruh terhadap harga saham. Namun jika arus kas dibedakan 

kedalam tiga komponennya, yakni dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan 

serta aktivitas investasi, maka hanya arus kas dari aktivitas pendanaan yang 

memberikan pengaruh signifikan terhadap harga saham 

3. Handoyo tahun 2006. 

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kandungan Informasi Total Arus 

Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Harga dan Return Saham Pada Perusahaan 

Termasuk Dalam Kelompok LQ-45”. Masalah penelitian yang diangkat adalah 

: (1) bagaimana pengaruh kandungan informasi total arus kas terhadap harga 



 

saham dan bagaimana pengaruh perubahan total arus kas terhadap return 

saham pada perusahaan yang termasuk dalam kelompok LQ – 45?,  (2) 

bagaimana pengaruh kandungan informasi yang ada pada laba akuntansi 

terhadap harga saham dan pengaruh perubahan laba akuntansi terhadap return 

saham pada perusahaan kelompok LQ-45?, (3) diantar total arus kas dan laba 

akuntansi, manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap harga 

saham pada perusahaan kelompok LQ-45? Metode penelitian menggunakan 

regresi linier berganda dengan model levels dan return, dan sampel yang 

digunakan adalah perusahaan kelompok LQ-45 periode tahun 2003 – 2004. 

Hasil penelitian adalah pengujian dengan menggunakan model levels 

memberikan hasil bahwa variabel total arus kas mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham, dan laba akuntansi tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. Pengujian menggunakan model 

return, memberikan hasil bahwa perubahan arus kas dan perubahan laba 

akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan. 

4. Suryawan pada tahun 2007. 

Judul penelitian ini adalah “Hubungan Informasi Arus Kas Total, 

Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi dengan Harga dan Return Saham 

pada Perusahaan Perdagangan yang Listing Di BEJ”. Masalah penelitian yang 

diangkat adalah : (1) bagaimana hubungan antara arus kas total, komponen 

arus kas dan laba akuntansi dengan harga dan return saham pada perusahaan 

perdagangan yang terdaftar di BEJ?, (2) bagaimana perbedaan hubungan 



 

antara arus kas total, komponen arus kas dan laba akuntansi dengan harga dan 

return saham pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEJ? Metode 

analisis data yang digunakan adalah model linier dengan pendekatan levels 

dan return, dengan menggunakan sampel perusahaan perdagangan periode 

tahun 2002 – 2005. 

       Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil analisis dengan model levels 

menunjukan secara simultan arus kas total dan laba akuntansi mempunyai 

hubungan dengan harga saham. Sedangkan secara parsial, laba akuntansi 

menunjukan hubungan yang signifikan dengan harga saham, namun arus kas 

total tidak menunjukan hubungan yang signifikan terhadap harga saham. Jika 

dibedakan kedalam tiga komponennya, maka hanya variabel arus kas dari 

aktivitas operasi saja yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Dengan metode return diperoleh hasil bahwa secara simultan, perubahan arus 

kas total dan laba akuntansi tidak mempunyai kandungan informasi. 



Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Keterangan Gunawan dan Bandi 

(2000) 

Yuanina 

(2004) 

Handoyo 

(2006) 

Suryawan 

(2007) 

1 Judul 

Penelitian 

Analisis Kandungan 

Informasi Laporan Arus 

Kas 

Peranan Informasi Arus 

kas Per komponen, dan 

laba Akuntansi untuk 

memprediksi harga saham 

bagi investor di pasar 

modal 

Pengaruh Kandungan 

Informasi Total Arus Kas, 

dan Laba Akuntansi 

terhadap Harga dan Return 

Saham 

Hubungan Informasi Arus 

Kas Total, Komponen Arus 

Kas, dan Laba Akuntansi 

dengan Harga dan Return 

Saham pada Perusahaan 

Perdagangan yang Listing 

di BEJ 

2 Masalah 

Penelitian 

Masalah penelitian adalah : 

1. apakah informasi total 

arus kas disekitar 

tanggal publikasi 

berpengaruh dengan 

harga saham disekitar 

tanggal publikasi 

laporan  keuangan  

Masalah penelitian adalah : 

apakah informasi arus kas 

perkomponen dan laba 

akuntansi memberikan 

informasi relevan, sehingga 

dapat digunakan oleh 

investor untuk 

pengambilan keputusan 

Masalah penelitian adalah : 

1. bagaimana pengaruh 

kandungan informasi 

total arus kas terhadap 

harga saham dan 

bagaimana pengaruh 

perubahan total arus kas 

terhadap return saham  

Masalah penelitian adalah : 

1. bagaimana hubungan 

antara arus kas total, 

komponen arus kas, 

dan laba akuntansi 

dengan harga dan 

return saham pada 

perusahaan  



 

No Keterangan Gunawan dan Bandi 

(2000) 

Yuanina 

(2004) 

Handoyo 

(2006) 

Suryawan 

(2007) 

  Sebelum awal dan 

selama krisis moneter? 

2. apakah informasi good 

news disekitar tanggal 

publikasi berpengaruh 

dengan harga saham 

disekitar tanggal 

publikasi laporan 

keuangan sebelum, awal 

dan selama krisis 

moneter? 

3. apakah informasi bad 

news disekitar tanggal 

publikasi berpengaruh 

dengan harga saham 

disekitar tanggal 

publikasi laporan  

investasi yang tercermin 

pada harga saham? 

pada perusahaan LQ-45? 

2. bagaimana pengaruh 

kandungan informasi 

yang ada pada laba 

akuntansi terhadap harga 

saham, dan pengaruh 

perubahan laba 

akuntansi terhadap 

return saham pada 

perusahaan LQ – 45? 

3. diantara total arus kas 

dan laba akuntansi, 

manakah yang 

mempunyai pengaruh 

paling besar terhadap 

harga saham pada  

perdagangan yang 

terdaftar di BEJ?  

2. bagaimana perbedaan 

hubungan antara arus 

kas total, komponen arus 

kas dan laba akuntansi 

dengan harga dan return 

saham pada perusahaan 

perdagangan yang 

terdaftar di BEJ? 



 

No Keterangan Gunawan dan Bandi 

(2000) 

Yuanina 

(2004) 

Handoyo 

(2006) 

Suryawan 

(2007) 

  keuangan sebelum, awal 

dan selama krisis 

moneter? 

 perusahaan kelompok 

LQ-45? 

 

3 Sampel 

Penelitian 

Perusahaan yang listing di 

BEJ tahun 1995 - 1998 

Perushaaan yang listing di 

BEJ, Indeks LQ-45, tahun 

2000-2001 

Perusahaan yang listing di 

BEJ, indeks LQ-45 tahun 

2003 - 2004 

Perusahaan perdagangan 

yang listing di BEJ periode 

tahun 2001-2005 

4 Metode 

Penelitian 

Kuantitatif – Analisis 

Regresi Berganda 

Kuantitatif – Analisis 

Regresi Berganda 

Kuantitatif – Analisis 

Regresi Berganda 

Kuantitatif – Analisis 

Regresi Berganda 

5 Hasil 

Penelitian 

Hanya variabel laba good 

new dan arus kas bad news 

yang berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham sebelum krisis 

moneter. Periode awal 

krisis moneter tidak ada 

variabel yang signifikan, 

dan pada periode selama 

Laba akuntansi 

berpengaruh terhadap 

harga saham, sedangkan 

total arus kas tidak 

memberikan pengaruh 

terhadap harga saham . 

Namun jika arus kas 

dibedakan kedalam tiga 

komponenya, yakni dari  

Total arus kas memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham, 

sedangkan laba akuntansi 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

harga saham. 

Perubahan laba akuntansi 

dan perubahan arus kas  

Secara simultan, arus kas 

total dan laba akuntansi 

memiliki hubungan dengan 

harga saham. Sedangkan 

secara parsial, terdapat 

hubungan yang signifikan 

dari laba akuntansi 

terhadap harga saham 

tetapi tidak terdapat  



 

No Keterangan Gunawan dan Bandi 

(2000) 

Yuanina 

(2004) 

Handoyo 

(2006) 

Suryawan 

(2007) 

  krisis moneter, variabel 

yang signifikan terhadap 

harga saham adalah total 

arus kas, arus kas good 

news, total laba, laba good 

news, dan laba bad news. 

aktivitas operasi , aktivitas 

pendanaan serta aktivitas 

investasi, maka hanya arus 

kas dari aktivitas 

pendanaan yang 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. 

Tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara 

hubungan laba akuntansi 

dan total arus kas terhadap 

harga saham.  

total tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return 

saham.  

Tidak terdapat perbedaan 

pengaruh antara laba 

akuntansi dan arus kas 

total.  

Hubungan yang signifikan 

dari arus kas total terhadap 

harga saham. Pengujian 

dengan model levels 

memberikan hasil bahwa 

terdapat perbedaan 

hubungan antara laba 

akuntansi dan arus kas 

total, sedangkan pengujian 

dengan model return 

memberikan hasil bahwa 

tidak terdapat perbedaan 

hubungan antara 

perubahan laba akuntansi 

dan perubahan arus kas 

total. 



 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pasar Modal 

   

     Undang – Undang Pasar Modal tahun No 8 tahun 1995 (www.bapepam.go.id) 

tentang pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkanya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Menurut Tjiptono dan Fakhrudin (2001:1), pasar modal 

(capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam hutang maupun modal sendiri. 

Sedangkan dalam Sunariyah (1999 : 2), pengertian pasar modal secara umum, 

“ Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, 
termasuk di dalamnya ada bank-bank komersiil dan semua lembaga 
perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 
yang beredar. Dalam arti yang sempit, pasar modal adalah suatu pasar 
(tempat, berupa gedung) yang dipersiapkan guna memperdagangkan 
saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainya dengan 
memakai jasa perantara pedagang efek”. 

 

       Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Fungsi 

pertama yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana 

yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 

ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi kedua pasar modal yaitu 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan 

seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat 



 

dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik 

keuntungan dan risiko masing-masing instrument (www.idx.co.id). 

       Pasar modal merupakan jenis pasar yang beroperasi dalam mekanisme yang 

diatur secara ketat, serta dilengkapi dengan infrastruktur perdagangan yang 

canggih. Salah satu indikasi kemajuan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari 

perkembangan pasar modal yang terdapat dalam negara tersebut. Alasanya adalah 

karena pasar modal yang sudah maju  merupakan pasar modal yang mampu 

menyediakan jenis surat berharga yang lengkap, serta memiliki fasilitas 

perdagangan yang canggih, sehingga investor yang terlibat didalamnya 

merupakan investor yang berasal tidak hanya dari domestik, namun juga dari luar 

negeri. Masuknya investor asing dengan disertai penanaman modal yang besar, 

tentu pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi dan bisnis di negara tersebut.  

       Untuk menarik para investor dan perusahaan berpartisipasi, pasar modal harus 

bersifat likuid dan efisien. Pasar modal dikatakan bersifat likuid jika perusahaan 

(emiten) dapat menjual dan investor dapat membeli surat berharga secara cepat. 

Pasar modal dikatakan efisien, jika harga dari surat berharga juga mencerminkan 

penilaian dari investor, terhadap laba perusahaan dimasa mendatang serta kualitas 

manajemen. Jika para investor meragukan kualitas manajemen, maka keraguan ini 

akan tercermin di harga surat berharga yang turun. Dengan demikian, surat 

berharga secara tidak langsung digunakan sebagai sarana untuk mengukur kualitas 

manajemen.  

 

 



 

Secara umum, manfaat keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. 

b. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga 

memungkinkan untuk melakukan diversivikasi. Alternatif investasi 

memberikan potensi keuntungan dengan tingkat resiko yang dapat 

diperhitungkan. 

c. Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu 

negara. 

d. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat 

menengah. 

e. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan 

iklim usaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen 

profesional.  

2.2.2 Saham  

2.2.2.1 Pengertian saham 

       Pengertian saham secara sederhana adalah “surat berharga yang dapat dibeli 

atau dijual oleh perorangan atau lembaga dipasar tempat surat tersebut 

diperjualbelikan”. Pengertian saham secara umum adalah surat bukti atau tanda 

kepemilikan bagian modal pada suatu perseroaan terbatas. Husnan (2006:285) 

menyatakan bahwa saham menunjukan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa 

“__kalau pemodal membeli saham, berarti mereka membeli prospek perusahaan. 



 

Kalau prospek perusahaan membaik, harga saham tersebut meningkat. Memiliki 

saham berarti memiliki perusahaan”.  

       Wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemiliknya memiliki hak (klaim) atas sebagian kekayaan dari perusahaan yang 

menerbitkanya. Anwar (2005:76) menyatakan bahwa surat saham merupakan 

dokumen yang menyatakan kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkanya. 

Selanjutnya, Anwar juga menjelaskan bahwa pemilik saham menanggung segala 

resiko kegagalan usaha sampai batas jumlah saham yang dimiliki. Namun pemilik 

akan menikmati hasil usaha yang dicapai perusahaan dalam bentuk dividen yang 

dibagikan serta kenaikan harga pasar dari saham yang dimiliki (capital gain). 

2.2.2.2 Keuntungan memiliki  saham 

       Terdapat dua keuntungan yang diperoleh dengan memiliki saham, yaitu 

dividen dan capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

oleh perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan. Menurut 

Black’s Law Dictionary dalam Anwar (2005:91), dividen adalah : 

“The distribution of current or accumulated earning to the shareholders 
of corporation pro rata, based on the number of shares owned” 
 
“Distribusi baik secara langsung, maupun berupa akumulasi dari 
keuntungan perusahan kepada para pemegang saham perusahaan 
secara pro rata, berdasarkan sebanding dengan besarnya kepemilikan 
saham pada perusahaan tersebut”. 

 

Sedangkan capital gain merupakan peningkatan nilai aset keuangan atau 

keuntungan dari penjualan saham pada suatu harga yang tinggi dibandingkan 

dengan harga pembeliannya.  



 

       Anwar (2005:94) menyatakan bahwa beberapa manfaat memilih saham 

sebagai surat berharga, adalah : 

1. mendapatkan hak suara untuk setiap satu saham, kecuali Anggaran 

Dasar menyebutkan lain. Saham dimiliki oleh perseroan itu sendiri 

atau saham induk dimiliki oleh anak perusahaanya.  

2. mendapatkan dividen, yaitu pembagian laba bersih kepada para 

pemegang saham perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki 

masing-masing pemegang saham; 

3. mendapatkan capital gain; 

4. mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dalam beberapa kondisi  

sebagai berikut : 

a. Terhadap perseroan bila dirugikan karena tindakan perseroan yang 

dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau 

Komisaris. 

b. Terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaian 

menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 85 Angka 3 UU-PT). 

Pemegang saham, atas nama perseroan hanya dapat menggugat 

Direksi bila mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, 

5. meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar 

bila pemegang saham bersangkutan tidak menyetujui tindakan 



 

perseroan yang dianggap merugikannya atau merugikan perseroan 

berupa : 

a. Perubahan anggaran dasar 

b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagaian besar atau seluruh 

kekayaan perseroan; dan  

c. Penggabuangan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan; 

6. meminta Direksi menyelenggarakan RUPS (Pasal 66 Angka 2 UUPT). 

Pemegang dapat meminta hal ini bila mewakili 1/10 (satu per sepuluh) 

bagian dari seluruh jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 

atau suatu jumlah yang lebih kecl bila ditentukan dalam Anggaran 

Dasar; 

7. memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melakukan sendiri 

pemanggilan RUPS tahunan atau RUPS lainya (Pasal 67 angka 1 

UUPT); 

8. memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah 

dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada 

Direksi (Pasal 86 Angka 3 UUPT) ; 

9. hak memesan efek terlebih Dahulu (Pasal 36 UUPT); 

10. memohon kepada Pengadilan Negeri untuk : 

a. mengadakan pemeriksanaan terhadap perseroan, dengan tujuan 

untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal mendapatkan 

dugaan (Pasal 110 UUPT) : 



 

- perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; 

- anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan 

hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau 

pihak ketiga, 

b. membubarkan perseroan, yang dapat dimohonkan kepada 

Pengadilan Negeri oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu 

per sepuluh)  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

yang sah (pasal 117 UUPT).  

       Fluktuasi harga saham merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan  

oleh investor yang terlibat dalam kegiatan dipasar modal, ataupun manajemen 

perusahaan publik yang sahamnya tercatat dipasar modal, sebab indikasi harga 

saham dapat dijadikan ukuran nilai perusahaan. Perubahan harga saham pada 

dasarnya dipengaruhi oleh informasi – informasi yang diterima oleh investor. 

Francis (1986) dalam Jatmiko (2005:8) menjelaskan bahwa informasi tersebut 

dapat berasal dari : 

1. Faktor Fundamental 

Faktor fundamental merupakan informasi yang berkenaan dengan kondisi 

perusahaan. Kondisi perusahaan ini berkaitan dengan kondisi internal 

perusahaan, industri sejenis, dan prospektus perusahaan.  



 

Secara terperinci, faktor fundamental yang diidentifikasikan sebagai 

berikut : 

a) Kemampuan manajemen perusahaan 

Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan, 

integritas, dan profesionalisme manajemen. Manajemen harus 

mampu menganalisis keadaan dan perubahan yang terjadi serta 

mengambil penyesuaian yang tepat. Penyesuaian perlu dilakukan 

untuk mengurangi kemungkinan adanya kerugian karena 

perubahan keadaan tersebut. Pengetahuan investor akan 

kemampuan manajemen perusahaan sangat diperlukan karena dana 

yang ditanamkan investor pada akhirnya akan dikelola oleh 

manajemen perusahaan.  

b) Prospek dan perkembangan perusahaan 

Dalam menganalisa prospek dan perkembangan perusahaan, 

investor harus mengetahui sejauh mana peranan perusahaan dalam 

perekonomian nasional. Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan 

melihat seberapa jauh produk dalam persaingan dengan industri 

sejenis serta dengan melihat penguasaan pangsa pasar yang ada. 

Dari informasi tersebut investor akan mengetahui dimana posisi 

perusahaan dalam pasar industri sejenis.  

c) Rentabilitas perusahaan 

Investor perlu mengetahui rentabilitas (kemampuan menghasilkan 

keuntungan) perusahaan mengingat beban resiko yang melekat 



 

pada investasi mereka. Rentabilitas ini akan sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran 

dividen dan peningkatan pendapatan per lembar saham. 

d) Hak dan kewajiban investor 

Bila investor telah membeli sejenis efek, maka investor perlu 

mengetahui hak dan kewajibanya. Untuk hal tersebut investor perlu 

menyadari hal-hal yang menyangkut haknya sebagai salah satu 

pemilik perusahaan dan resiko investasi yang mungkin timbul.  

2. Faktor Teknikal 

Para analis teknikal menganggap bahwa efek yang diperdagangkan dipasar 

modal semata sebagai barang dagangan, sehingga faktor fundamental 

dikesampingkan. Informasi yang dibutuhkan para analis teknikal adalah 

informasi yang mencerminkan kondisi perdagangan efek, fluktuasi kurs 

efek, volume transaksi, dan sebagainya. Secara garis besar, faktor yang 

banyak diperhatikan oleh para analis teknikal adalah : 

a) Keadaan dan kekuatan pasar 

Pemilihan efek yang tepat dan jangka waktu investasi ditentukan 

oleh keadaan pasar, apabila pasar dalam kondisi optimis (bullish) 

maka tidak ada masalah bagi investor untuk memilih berbagai 

macam efek. Jika pasar dalam keadaan lesu (bearish) maka 

investasi jangka pendek perlu dipertimbangkan adanya 

kemungkinan capital loss yang cukup besar. 

 



 

b) Fluktuasi kurs efek 

Perkembangan fluktuasi kurs efek berkaitan dengan keadaaan pasar 

efek tersebut dimasa lalu, sekarang dan kecenderunganya di masa 

akan datang. Para analis teknikal percaya bahwa pergerakan kurs 

efek memiliki siklus dan interval waktu tertentu. Dengan 

mempelajari kurs efek dari waktu ke waktu, para analis berharap 

hasilnya dapat dipakai untuk memprediksi pergerakan kurs dimasa 

datang. 

c) Volume dan frekuensi transaksi 

Faktor ini perlu diketahui untuk melihat apakah saham tersebut 

merupakan saham yang aktif diperdagangkan atau tidak, dan 

selanjutnya akan diketahui likuiditas saham tersebut. Saham yang 

likuid biasanya mengalami kenaikan harga.  

3. Faktor Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik 

Faktor ekonomi, sosial budaya dan politik dapat mempengaruhi prospek 

dan perkembangan perusahaan dan selanjutnya juga akan berpengaruh 

terhadap bursa efek.  

a) Faktor ekonomi 

Untuk melakukan investasi, investor perlu mengetahui bagaimana 

kondisi ekonomi saat ini dan dimasa mendatang sesuai dengan 

keadaan dari perkiraan para pakar ekonomi. Misal pada tingkat 

inflasi yang tinggi tidaklah bijaksana apabila investor membeli 



 

efek yang mempunyai pendapatan tetap seperti obligasi, terutama 

jika tingkat bunganya lebih rendah daripada tingkat inflasi.  

b) Faktor sosial budaya 

Perkembangan suatu perusahaan tidaklah lepas dari kondisi sosial 

budaya masyarakat, seperti komposisi umur, tingkat pendidikan, 

dan lainya. Faktor ini berpangaruh secara langsung terhadap 

kegiatan operasional masyarakat seperti jenis dan kualitas produk 

yang diinginkan. Semakin baik kondisi sosial budaya suatu 

masyarakat maka semakin tinggi kepedulian mereka atas 

keberadaan perusahaan, baik dari sisi produk maupun pengaruh 

perusahaan terhadap sekitarnya.  

c) Faktor politik 

Keadaan politik suatu negara tidak bisa dilepaskan dari kondisi 

ekonominya. Keadaan politik yang tidak menentu akan dipandang 

sebagai country risk bagi investor. Oleh karena itu pemahaman 

keadaan politik mutlak diperlukan sebagai dasar prediksi 

perkembangan investasi di masa datang. 

d) Faktor pemerintah 

Pada negara berkembang, pemerintah sering mengeluarkan 

kebijakan global dalam bidang ekonomi, moneter, fiskal maupun 

bidang-bidang lain yang memberikan pengaruh pada sektor 

industri dan pasar modal. Investor perlu mengathui apakah suatu 

perusahaan termasuk perusahaan yang peka terhadap kebijakan 



 

pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan 

berdampak pada portofolio investasi para investor, karena 

kebijakan tersebut secara langsung berkaitan dengan resiko yang 

melekat dan tingkat pengembalian yang diharapkan investor.  

2.2.2.3 Jenis saham 

       Menurut Jusuf Anwar (2005:90), terdapat 2 jenis tipe saham yang dikeluarkan 

perusahaan, yaitu : 

1. Saham biasa (common stock) 

Kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang memberikan hak yang sama 

kepada seluruh pemegang saham yang ada. Dijual sejak awal oleh 

perusahaan dan kemudian diperdagangkan diantara para pemodal. Para 

pemodal berharap mendapatkan dividen sebagai keuntungan, dan berharap 

harga saham naik sehingga investasi mereka akan bertambah nilainya. 

Saham biasa tidak memberikan jaminan hasil tetap (fixed income). Dengan  

konsep nilai lebih saham dapat memberikan suatu hasil yang lebih baik 

daripada investasi lain.  Resiko bagi pemodal yang membeli saham biasa 

adalah bila perusahaan tidak dijalankan secara baik, maka harga saham 

pada umumnya akan melemah dan tidak tertutup kemungkinan pemodal 

kehilangan seluruh investasinya. Para pemegang saham biasa menempati 

urutan paling akhir untuk mendapatkan pembagian asset perusahaan 

apabila terjadi likuiditas, dibandingkan pemegang saham istimewa atau 

kreditor.  

 



 

2. Saham istimewa 

Saham istimewa adalah saham kepemilikan yang diterbitkan perusahaan 

dan  diperdagangkan oleh para pemodal. Berbeda dari saham biasa, saham 

istimewa mempunyai sifat untuk mengurangi resiko pemodal disamping 

dapat pula membatasi perolehan. Jumlah dividen dijamin dan dibayarkan 

sebelum dividen saham biasa. Akan tetapi dividen tidak bertambah ketika 

perusahaan memperoleh tambahan keuntungan dan harga saham istimewa 

umumnya naik lebih lamban. Para pemegang saham istimewa mempunyai 

kesempatan lebih besar untuk memperoleh kembali sebagian investasi jika 

perusahaan dilikuidasi. Para pemegang saham istimewa diberikan hak 

keutamaan dalam hal mendapatkan pembagian asset perusahaan apabila 

terjadi likuidasi dibandingkan dengan pemegang saham biasa, atau 

diberikan hak – hak khusus dalam manajemen perusahaan.  

2.2.3 Pelaporan Keuangan 

       Pelaporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan selama periode tertentu. Menurut Statement 

of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1 ( dalam Kusuma, 2003)  terdapat 

dua tujuan pelaporan keuangan. Pertama, memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi investor, investor potensial, kreditor dan pemakai lainnya untuk membuat 

keputusan investasi, kredit dan keputusan serupa lainnya. Kedua, memberikan 

informasi tentang prospek arus kas untuk membantu investor dan kreditur dalam 

menilai prospek arus kas bersih perusahaan.   



 

       Beberapa infomasi keuangan lebih baik disajikan, atau hanya dapat disajikan 

dengan sarana pelaporan keuangan. Misalnya surat presiden direktur, atau schedul 

tambahan dalam laporan tahunan perseroan, prospektus, laporan yang diberikan 

kepada lembaga pemerintah, pengumuman berkala, peramalan manajemen, dan 

uraian mengenai dampak sosial dan lingkungan perusahaan (Kieso dan Weygandt, 

2002 : 3). Lebih lanjut menurut Kieso dan Weygandt, pelaporan keuangan oleh 

perusahaan bisnis harus menyediakan informasi : 

a. Yang berguna bagi investor dan kreditor sekarang dan yang potensial serta 

pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan 

semacamnya yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dimengerti oleh 

mereka yang mempunyai cukup pemahaman atas aktivitas bisnis dan 

ekonomi dan yang ingin mempelajari informasi tersebut. 

b. Guna membantu investor dan kreditor sekarang dan potensial serta 

pemakai lain dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian dari 

penerimaan kas dimasa depan dari dividen atau bunga dan hasil dari 

penjualan, penarikan, atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. 

Karena arus kas investor dan kreditor berkaitan dengan arus kas 

perusahaan, pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang 

membantu investor, kreditor dan pihak lain untuk menilai jumlah, waktu 

dan ketidakpastian dari arus masuk kas bersih prospektif pada perusahaan 

yang bersangkutan. 

c. Mengenai sumberdaya ekonomi dari suatu perusahaan, klaim pada 

sumberdaya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer 



 

sumberdaya kepada kesatuan lain dan entitas pemilik), dan pengaruh dari 

transaksi kejadian dan situasi yang mengubah sumberdaya dan klaim pada 

sumberdaya tersebut. 

2.2.4 Laporan Keuangan 

2.2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

       Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Menurut IAI (2007) dalam pendahuluan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) disebutkan bahwa : 

“ Laporan keuangan merupakan bagian dari proses proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 
disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas,  atau 
laporan arus dana),catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu 
juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 
laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan 
geografi serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.  

 

       Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi 

keuangan perusahaan dikomunikasikan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan 

ini memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan yang dikuantitatifkan 

dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya ekonomi dan kewajiban dari 

suatu perusahaan bisnis dan aktivitas ekonomi yang mengubah sumberdaya 

tersebut. 

2.2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

       Menurut IAI (2007) dalam PSAK No. 1 paragraf 05, disebutkan bahwa tujuan 

laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi 



 

keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta 

menunjukan pertanggungjawaban manajemen (stewardship) atas penggunaan 

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai laporan keuangan ingin 

menilai apa yang telah dilakukan atau bagaimana bentuk pertanggungjawaban 

manajemen, dan dengan dasar tersebut, mereka dapat membuat keputusan 

ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya, keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen.  

       Sedangkan menurut Belkoui (2000 : 126) tujuan laporan keuangan dibedakan 

menjadi 2, yaitu : 

1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyediakan secara wajar dan 

sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum, posisi keuangan,  hasil 

operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. 

2. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut ; 

a. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumberdaya 

ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis. 

b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan 

sumberdaya bersih sebagai hasil dari aktivitas – aktivitas 

perusahaan yang menghasilkan profit. 

c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi earnings potensial perusahaan. 

d. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan 

sumberdaya ekonomi dan kewajiban perusahaan,  



 

e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan 

pemakai.  

       Selain itu Dyckman et al (2000:5) menjelaskan bahwa tujuan laporan 

keuangan dan catatan pengungkapan yang menyertainya adalah untuk melaporkan 

pengaruh ekonomis dari transaksi bisnis yang telah dilakukan dan kejadian lainya 

dalam suatu organisasi.  

2.2.4.3 Pengguna Informasi Laporan Keuangan 

      Menurut IAI (2007) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan paragraf 09, laporan keuangan ini dipakai oleh : 

a. Investor 

membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus membeli, 

menahan atau menjual investasi yang telah ditanam. Pemegang saham 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan membayar dividen.  

b. Karyawan 

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, 

manfaat pensiun dan kesempatan kerja.  

c. Pemberi pinjaman 

Untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor 

Untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayarkan pada 

saat jatuh tempo. 



 

e. Pelanggan 

Berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada, perusahaan.  

f. Pemerintah 

Untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan 

sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainya.  

g. Masyarakat 

Perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan 

kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat menyediakan infomasi kecenderungan (trend) dan 

perkembangan terakhir kemakmuran serta rangkaian aktivitasnya.  

2.2.4.4 Informasi Akuntansi 

       Akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk 

penilaian (judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi laporan 

tersebut (Hanafi dan Halim, 2003:27). Sedangkan Riduwan (2008) menyatakan 

bahwa akuntansi adalah bahasa teknis perusahaan. Akuntansi adalah teks yang 

menjadi media komunikasi informasi keuangan antara manajer dan pihak diluar 

perusahaan, ketika manajer tidak memiliki kesempatan secara langsung untuk 

berkomunikasi secara wicara. 



 

       Informasi yang terkandung pada akuntansi merupakan sesuatu yang 

bermanfaat bagi para pemakai informasi tersebut. Hastuti dan Bambang S (1998) 

mendefinisikan informasi akuntansi sebagai suatu data, fakta, pengamatan 

persepsi atau sesuatu lainya yang diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi 

kebutuhan pemakainya, terutama dalam membantu proses pengambilan 

keputusan. Sedangkan informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hapwood (2000 : 

1) adalah data ekonomik mengenai suatu badan usaha yang berguna dan diolah 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. 

       Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sering digunakan 

oleh investor dalam mengambil keputusan investasi, karena mempunyai peranan 

yang penting dalam aktivitas bisnis dan ekonomi sehari – hari. Menurut SFAC 

No. 1 (Kusuma,2003), laporan keuangan merupakan gambaran utama dari 

pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai alat komunikasi informasi akuntansi 

keuangan kepada pihak-pihak eksternal. Suatu informasi dianggap informatif jika 

informasi tersebut mampu mengubah kepercayaan (beliefs) para pengambil 

keputusan. Adanya suatu informasi yang baru akan membentuk suatu kepercayaan 

yang baru dikalangan para investor. Kepercayaan ini akan mengubah harga 

melalui perubahan demand dan supply surat – surat berharga (Hastuti dan 

Bambang S, 1998). 

       Pengujian kandungan informasi memiliki tujuan untuk melihat reaksi pasar 

saat adanya pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi yang berarti, 

maka diharapkan pasar akan melakukan reaksi pada saat informasi diterima. 



 

Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga sekuritas atau surat 

berharga yang bersangkutan. 

2.2.5 Laporan Laba Rugi  

       Terdapat banyak definisi/makna yang dilekatkan pada simbol laba di berbagai 

sumber. FASB (Financial Accountant Standard Board) menetapkan laba (disebut 

laba komperhensif) sebagai elemen statement keuangan dan mendefinisikanya 

sebagai berikut (Kusuma,2003) : 

“Comprehensive income is the change in equity of business enterprise 
during a period from transaction and others events and circumstances 
from non-owner sources. All changes in equity during a period except 
those resulting from investment by owner and distributions to owner”.  

 

Definisi tersebut   membatasi laba dari sudut pandang pemegang saham residual, 

sehingga laba didefinisikan sebagai perubahan/kenaikan ekuitas atau aktiva 

bersih/kemakmuran bersih pemilik (pemegang) saham dalam suatu periode yang 

berasal dari transaksi operasi dan bukan modal (setoran dari dan distribusi ke 

pemilik. Dari sudut pandang perusahaan sebagai entitas, laba dimaknai sebagai 

perbedaan antara realisasi pendapatan yang berasal dari transaski perusahaan pada 

periode tertentu dikurangi dengan beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

pendapatan itu. Ini berarti bahwa laba merupakan kelebihan pendapatan di atas 

beban.  

       Selain itu, laba (disebut juga income, earnings atau profit) juga di 

didefinisikan sebagai ringkasan hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan 

dalam istilah keuangan. Pengertian laba sendiri sebenarnya dikelompokan menjadi 

2 bagian, yakni laba ekonomi dan laba akuntansi. Laba ekonomi adalah laba yang 



 

bisa dikonsumsi seseorang dalam waktu tertentu dan sama sejahteranya pada akhir 

periode seperti awal periode. Laba akuntansi adalah penikmatan dari jasa modal 

yang merupakan perwujudan jasa masa depan dalam periode waktu tertentu. Fauzi 

(1995) dalam Artati (2004:20) mendefinisikan laba akuntansi sebagai selisih 

pendapatan atas beban yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh 

pendapatan tersebut dalam periode akuntansi tertentu.  

       Informasi laba inilah yang paling diminati dalam pasar modal. Tujuan dari 

setiap perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba akuntansi merupakan salah 

satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. 

Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam 

mencapai tujuan operasi yang ditetapkan.  

       Informasi tentang laba yang diminati oleh investor, terdapat dalam laporan 

laba rugi. Berkenaan dengan laba-rugi, selanjutnya SFAC No. 2 dalam Rohman 

(2001) menyatakan bahwa laporan laba-rugi sangat penting bagi para pemakainya 

(user) karena memiliki nilai prediktif. SFAC No. 1 (FASB, 1978) menjelaskan 

bahwa para investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya sering menggunakan 

informasi laba dan informasi tentang komponen-komponen laba untuk menilai 

prospek arus kas dari investasi atau pinjaman yang mereka berikan. 

2.2.6 Laporan Arus Kas 

       Kas (cash) meliputi koin, uang kertas, cek, wesel (money order atau kiriman 

uang melalui pos yang lazim berbentuk draft bank atau cek bank) dan uang yang 

dapat disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa pembatasan dari bank 



 

bersangkutan (Warrent, 2005 : 362). Dalam IAI (2007), PSAK No. 02 paragraf 05 

menyatakan kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.  

       Di Indonesia, pelaporan arus kas mulai diwajibkan pada tahun 1994, dengan 

dikeluarkannya PSAK No. 2 paragraf 01. PSAK No. 2 paragraf 01 menyatakan 

bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan harus menyajikan 

laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan 

keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.  

       Kewajiban untuk melaporkan arus kas ini tentunya didasarkan pada manfaat 

yang diharapkan dari laporan tersebut.  Kas merupakan salah satu indikasi penting 

bagi perusahaan, karena dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan membutuhkan 

kas. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan, berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Selain itu, kegunaan informasi arus kas juga 

dijelaskan dalam PSAK No. 2 paragraf 03, yakni meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa 

yang sama. Kemampuan arus kas untuk meningkatkan daya banding pelaporan 

kinerja operasi ini merupakan salah satu alasan digunakannya arus kas sebagai 

sumber informasi oleh investor, selain informasi laba.  

       Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai informasi perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan setara kas serta kepastian perolehanya. Gambaran menyeluruh tentang arus 



 

kas keluar dan arus kas masuk dapat dilihat dari laporan arus kas. Tujuan utama 

dari laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai 

penerimaan dan pembiayaan kas sebuah perusahaan selama suatu periode (Kieso 

dan Weygandt, 2002 : 237). Dan untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas 

melaporkan (1) kas yang mempengaruhi operasi selama suatu periode, (2) 

transaksi investasi,  (3) transasksi pembiayaan, (4) kenaikan atau penurunan 

bersih kas selama satu periode. 

2.2.7 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

       Menurut IAI (2007), laporan arus kas harus malaporkan arus kas selama 

periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan. 

1. Aktivitas operasi 

IAI (2007) menyatakan jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas 

dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya 

berasal dari transaksi dan peritiwa lain yang memengaruhi penetapan laba 

atau rugi bersih.  

 

 



 

2. Aktivitas investasi 

IAI (2007) menyatakan perlu dilakukan pengungkapan terpisah arus kas 

yang timbul dari aktivitas investasi sebab arus kas tersebut mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang 

bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.  

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:  

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

aktiva jangka panjang lain 

b. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan 

perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain 

c. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

3. Aktivitas pendanaan  

IAI (2007) menyatakan perlu dilakukan pengungkapan terpisah arus kas 

yang timbul dari aktivitas pendanaan sebab berguna untuk memprediksi 

klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan.  

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

a.  penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya 

b. pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan 

c.  penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan 

pinjaman lainnya 

d.  pelunasan pinjaman.  



 

2.2.8 Net Profit Margin (NPM) 

       Informasi kualitatif dari laporan keuangan dapat dikumpulkan dengan 

memeriksa hubungan antar pos – pos dalam laporan keuangan dan 

mengidentifikasi kecenderungan dalam hubungan ini. Titik awal yang baik dalam 

mengumpulkan informasi ini adalah mengaplikasikan analisis rasio. Suatu rasio 

mengekspresikan hubungan matematis diantara data – data laporan keuangan 

terpilih. Hubungan ini diekspresikan dalam istilah presentase, tingkat atau 

proporsi sederhana.  

       Salah satu aplikasi analisis rasio yang sering digunakan untuk memberikan 

informasi kualitatif dari laporan keuangan adalah dengan menghitung rasio 

profitabilitas. Ratio profitabilitas disebut juga ratio rentabilitas, merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Hal ini 

penting dilakukan karena dengan membeli saham, berarti investor telah 

menyuntikan dana segar ke perusahaan tersebut. Akibatnya modal perusahaan 

tersebut bertambah. Jika modal bertambah, tetapi kemampuan perusahaan dalam 

mencetak laba tidak meningkat, maka pasti ada sesuatu yang ganjil. Hal inilah 

yang mesti diperhatikan setiap investor (Arifin, 2002:82).         

       Salah satu jenis rasio profitabilitas adalah net profit margin (NPM). NPM 

merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu 

dibandingkan dengan volume penjualan. Nilai NPM memberikan gambaran 



 

kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam mencetak laba secara 

efisien.  

 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Investasi di pasar modal 

Laporan Keuangan 
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Laporan Laba Rugi 
 

Laba akuntansi (x1) 
Net profit margin (x2) 

Laporan Arus Kas 
 

Total arus kas (x3) 

Harga saham (Y) 

Hasil Penelitian 



 

Penjelasan dari kerangka pikir yang telah digambarkan sebelumnya adalah 

sebagai berikut :  

Pasar modal adalah tempat yang digunakan sebagai media 

memperdagangkan surat berharga oleh perusahaan yang membutuhkan dana 

dengan fihak yang memiliki kelebihan dana (investor). Untuk menentukan dimana 

investor akan menanamkan / menginvestasikan dana yang dimiliki, maka investor 

harus mempunyai informasi yang relevan tentang perusahaan. Salah satu 

informasi yang bisa digunakan investor untuk menjadi pertimbangan dalam 

berinvestasi adalah laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, terdapat laporan 

laba rugi dan laporan arus kas, dimana kedua laporan tersebut menjadi ukuran 

kinerja perusahaan.  

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah 

informasi yang berasal dari perusahaan, yakni laporan laba rugi dan laporan total 

arus kas masih digunakan oleh investor sebagai dasar untuk melakukan investasi, 

sehingga terjadi fluktuasi harga saham yang tercermin pada harga pasar saham 

sebuah perusahaan. Informasi dari laporan laba rugi perusahaan yang digunakan 

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini terbatas pada laba akuntansi dan net 

profit margin, sedangkan informasi yang berasal dari laporan arus kas adalah total 

arus kas. 

 



 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

       Dalam penelitian ini akan digunakan model regresi linier berganda dimana 

akan diuji hubungan antara laba akuntansi, total arus kas dan NPM terhadap harga 

saham.  

2.4.1 Hubungan Laba Akuntansi dengan Harga Saham 

       Studi hubungan laba akuntansi dengan harga saham didasarkan pada asumsi 

bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi investor. Informasi yang terkandung dalam 

angka akuntansi akan berguna, jika laba yang sesungguhnya berbeda dengan laba 

yang diharapkan investor. Kemudian terjadi reaksi di pasar yang tercermin dalam 

pergerakan harga.  

       Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. Pasar memiliki kecenderungan untuk bereaksi 

terhadap segala informasi yang berhubungan dengan emiten, karena hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap nilai investasi investor di perusahaan tersebut.  

       Yuanina (2004) dalam penelitianya menyatakan bahwa laba akuntansi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Brown (1970) dalam Triyono (1999) yang 

menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki kandungan informasi yang relevan 

dengan harga saham. Namun, hasil berbeda didapatkan oleh penelitian Handoyo. 

Handoyo (2006) dalam penelitianya menyatakan bahwa laba akuntansi tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham.   

Dari hasil penelitian tersebut, maka perumusan hipotesis alternatif adalah : 

H1 : laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham 



 

2.4.2 Hubungan Total Arus Kas dengan Harga Saham 

       Studi hubungan arus kas dengan harga saham didasarkan pada asumsi bahwa 

arus kas mempunyai manfaat bagi investor. Manfaat arus kas antara lain : (1) 

membantu investor/kreditor memprediksi kas yang mungkin didistribusikan 

dalam bentuk dividen dimasa datang atau bunga serta dalam bentuk distribusi 

likuiditas atau pembayaran kembali kepada prinsipal, (2) membantu dalam 

penilaian resiko variabilitas return dimasa datang & profitibalitas. Oleh karena itu, 

data arus kas memberikan informasi dalam penilaian harga pasar sekunder. 

       Beberapa penelitian untuk menguji kandungan informasi dari publikasi 

laporan arus kas telah dilakukan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, 

Rahmawati (2004) menyatakan bahwa variabel total arus kas tidak mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham, dan penelitian tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yuanina (2004), dan Clubb (1995) dalam 

Gunawan dan Bandi (2000) yang menyatakan bahwa laporan arus kas hanya 

memberikan dukungan yang lemah bagi investor. Namun sebaliknya, penelitian 

yang dilakukan oleh Handoyo (2006) menyatakan bahwa total arus kas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

Dari hasil penelitian tersebut, maka perumusan hipotesis alternatif adalah : 

H2 : Total arus kas berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

2.4.3 Hubungan Net Profit Margin dengan Harga Saham 

       NPM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba 

bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan perusahaan. NPM merupakan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total penjualan bersih. 



 

Fungsi dari NPM adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dari biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin efisiensi biaya, maka semakin besar tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh. Bagi investor, rasio ini menjadi bahan 

pertimbangan dalam menilai kondisi emiten karena semakin besar emiten dalam 

menghasilkan laba, maka secara teoritis kinerja perusahaan meningkat sehingga 

harga saham perusahaan akan ikut meningkat dipasar modal (Rosyadi, 2002).  

 Dari uraian sebelumnya, maka perumusan hipotesis alternatif adalah : 

H3 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

2.4.4 Perbandingan Hubungan Total Arus Kas dan Laba Akuntansi dengan 

Harga Saham. 

       Dalam literatur akuntansi, terdapat penemuan yang kontradiski terhadap 

pemilahan laba kedalam arus kas dan laba akrual. Bernard dan Sober (1989) 

dalam Triyono (1999) mencoba untuk merekonsiliasi temuan yang tidak sama. 

Secara spesifik, mereka mencoba memberikan alasan mengapa ada perbedaan 

implikasi untuk arus kas dan laba akrual. Pertama, informasi laba akrual memiliki 

kualitas yang lebih rendah daripada arus kas. Alasan argumen ini adalah karena 

laba akrual dapat dimanipulasi, sehingga mendorong prediksi bahwa pasar akan 

beraksi lebih kuat untuk arus kas daripada laba akrual. Kedua, kemampuan 

manajemen dalam mengantisipasi kondisi ekonomi merupakan faktor yang 

penting dalam menaksir pasar. Dalam kondisi ekonomi tidak stabil, pasar akan 

berekasi lebih kuat ketika manajemen melikuidasi nonkas modal kerja, sehingga 

arus kas melebihi current acrual, sedangkan dalam ekonomi yang stabil, pasar 

akan bereaksi lebih kuat ketika manajemen menggunakan kas untuk 



 

meningkatkan nonkas modal kerja, sehingga arus kas lebih kecil dari modal 

akrual. Ketiga karena adanya komponen yang tidak sama dalam menjelaskan 

unexpected curent acrual yang disebabkan oleh pemakaian metode akuntansi 

yang berbeda, sehingga pengaruh arus kas dan laba akrual terhadap harga saham 

adalah tidak pasti. Dari ketiga alasan tersebut, secara empiris mereka tidak 

menemukan bukti yang mendukung alasan-alasan tersebut, kemudian mereka 

berspekulasi bahwa penerbitan laporan keuangan mungkin bukan peristiwa 

(event) yang penting untuk harga, karena adanya informasi alternatif lain yang 

tersedia.   

Dari penelitian tersebut, maka perumusan hipotesis alternatif adalah : 

H4 : Laba akuntansi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap harga 

saham  



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

       Metoda penelitian bertujuan untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan 

penelitian dan untuk menjawab permasalahan. Dalam metodologi penelitian, 

diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data-data yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, serta metode analisis data penelitian. 

 

3.1 Jenis Penelitian.  

       Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (hypothesis testing). 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:89), pengujian hipotesis merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya merupakan 

penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. 

Hipotesis penelitian dikembangkan berdasarkan teori – teori yang selanjutnya 

diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. 

  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

       Populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006 : 121). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah go public 

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006 – 2009.  
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       Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi dan mewakili karakteristik populasi. Pemilihan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan 

menggunakan model judgment sampling. Metode purposive sampling adalah 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan 

sebelumnya, dan model judgement sampling melibatkan pemilihan subjek yang 

berada di tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk 

memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran, 2006:137). Penggunaan metode 

ini bertujuan agar sampel memenuhi kriteria pengujian, sehingga dapat menjawab 

masalah penelitian dan sesuai dengan tujuan.  

       Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah : 

1. Perusahaan manufaktur berdasarkan klasifikasi Indonesian capital 

market directory (ICMD), yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-

2009. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari 

terjadinya bias data yang disebabkan oleh adanya perbedaan jenis 

industri serta homogenitas dalam aktivitas penghasilan pendapatan 

utama perusahaan. 

2. Perusahaan tercatat (listing) selama 4 tahun berturut – turut selama 

periode 2006 – 2009. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk 

menghindari bias data disebabkan perbedaan umur perusahaan selama 

perusahaan go public, serta untuk memperoleh data yang 

berkesinambungan.  



 

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang berakhir tahun buku 31 

Desember dan telah diaudit, sehingga data laporan keuangan lebih bisa 

dipercaya.  

4. Menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah (Rp). 

5. Data tersedia lengkap untuk penelitian. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 
 

Keterangan Jumlah  
Perusahaan 

 
Perusahaan yang terdaftar sebagai manufaktur berdasar kriteria    

ICMD tahun 2006-2009  159 

a. Tidak terdaftar berturut  (52) 

b. Tidak dalam rupiah ( 3 ) 

c. Data tidak lengkap (30) 

Sampel per tahun   73 

Sampel selama 4 tahun (jumlah sampel penelitian)  292 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 1 

 
 

3.3 Data Penelitian 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sekaran 

(2006 : 60) mengemukakan bahwa data sekunder mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada.  

 

 



 

Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari : 

1. Indonesian capital market directory (ICMD) untuk data pengelompokan 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2006 - 2009. 

2. www.jsx.co.id untuk laporan keuangan tahunan auditan perusahaan 

sampel. 

3. www.yahoofinance.com untuk harga saham penutupan bulanan emitan. 

4. Pojok BEI Universitas Brawijaya untuk literatur lainya.  

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Menurut Hasan (2003 : 17), dokumentasi adalah cara pengumpulan 

data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada, atau laporan 

data dari peneliti sebelumnya.  

       Pengumpulan data secara dokumentasi dapat dilakukan dengan dua cara 

(Indriantoro dan Supomo, 2002 :150) yaitu : 

1. Penelesuran secara manual 

Penelusuran data secara manual dilakukan dengan mengumpulkan data 

yang telah disajikan dalam bentuk format kertas hasil cetakan antara lain 

berupa buku, majalah, jurnal dan sumber data lainya. Dalam penelitian ini, 

penelusuran data secara manual dilakukan di pojok BEI Universitas 

Brawijaya, dengan mengumpulkan data dari buku – buku jurnal, dan 

sumber literatur lainya. 



 

2. Penelusuran dengan komputer 

Data yang memerlukan penelusuran dengan komputer adalah data yang 

disajikan dalam bentuk elektronik. Penelusuran data dengan menggunakan 

komputer relatif lebih cepat, lengkap dan efektif dibandingkan dengan 

penelusuran data secara manual. Dalam penelitian ini, peneliti juga 

melakukan penelusuran data dengan menggunakan bantuan komputer, 

yaitu melalui media internet.  

3.4 Variabel Penelitian 

       Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang akan dijelaskan dan diuji 

mengenai hubungan yang ada diantara keduanya, yaitu variabel bebas (variabel 

independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Menurut Sekaran 

(2006:116), variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti. Melalui analisis terhadap variabel terikat (yaitu 

menemukan variabel yang memengaruhinya), adalah mungkin untuk menemukan 

jawaban atau solusi atas masalah. Selanjutnya, Sekaran juga mengemukakan 

bahwa variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang memengaruhi 

variabel terikat, entah secara negatif atau positif. Variabel ini digunakan untuk 

meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lain.  

3.4.1 Variabel Bebas / Variabel Independen (x) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Laba akuntansi (x1) 

Laba akuntansi dalam penelitian ini adalah laba operasi sebelum pajak, 

tidak termasuk extraordinary items dan discontinued operations. Laba 



 

sebelum pajak digunakan dengan alasan untuk menghindari pengaruh 

penggunaan tarif pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis. Alasan 

tidak dimasukan extraordinary items dan discontinued operation adalah 

untuk menghilangkan elemen yang mungkin menyebabkan laba meningkat 

dalam suatu periode yang tidak terjadi dalam periode selanjutnya.  

2. Total arus kas (x2) 

Total arus kas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kenaikan bersih 

kas dan setara kas, yang merupakan jumlah dari ketiga komponen arus kas 

yang terdiri dari arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

3. Net profit margin (x3) 

NPM dalam persamaan akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 laba setelah pajak 
Net profit margin =   

  penjualan bersih 
 
3.4.2 Variabel Terikat / Variabel Dependen (y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah rata-rata harga saham 

penutupan bulanan perusahaan sampel. Harga saham yang dimaksud 

adalah harga pasar saham biasa. Rata-rata harga saham penutupan bulanan, 

didapatkan dari penjumlahan harga saham penutupan bulanan perusahaan 

sampel selama 12 bulan (1 tahun) setelah tahun buku laporan keuangan, 

dimana hasil dari penjumlahan tersebut kemudian dibagi 12.  

 



 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Metode ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, dan menunjukan arah hubungan antara variabel bebas (x) 

terhadap variabel terikat (y). 

3.5.1 Pengujian Hipotesis 

Model analisis data yang digunakan adalah model Ordinary Least Square 

(OLS). Dan persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

P = α + β1 LAK + β2 TAK+ β3 NPM + e 

Keterangan :  

 P = rata-rata harga saham penutupan bulanan 

 α = koefisien konstanta 

 β1-β2- β3 = koefisien variabel independen 

 LAK = laba akuntansi perusahaan  

 TAK = arus kas total perusahaan  

 NPM = net profit margin perusahaan  

 e = variabel gangguan 

 

Beberapa analisis yang digunakan untuk membantu pengujian hipotesis, 

adalah : 

1. Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 



 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat (Ghozali, 2006:87).  

 

2. Uji signifikansi simultan (uji-F) 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama 

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006:88). Hipotesis pada pengujian ini 

adalah,  

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama- sama terhadap variabel terikat 

H1 = terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama – sama terhadap variabel terikat. 

Pengambilan kesimpulan didasarkan pada nilai significance. Jika nilai 

significance > 0,05 maka H0 diterima, demikian pula sebaliknya H0 ditolak 

jika nilai significance  < 0,05. 



 

3. Uji signifikan individual (uji t) 

Uji statistik t, pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat (Ghozali, 2006:88). Pengambilan kesimpulan pada pengujian ini 

adalah,  

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikat 

H1 = terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikat. 

Pengambilan kesimpulan didasarkan pada nilai significance. Jika nilai 

significance > 0,05 maka H0 diterima, demikian pula sebaliknya H0 ditolak 

jika nilai significance  < 0,05. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik diperlukan agar model regresi linier 

berganda memenuhi standar BLUE (best linier unbiased estimator), yaitu 

model regresi yang menghasilkan estimasi linier tidak bias sehingga 

pengambilan kesimpulan bisa akurat / mendekati kenyataan.  

Serangkaian uji yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Uji normalitas 

Menurut Ghozali (2006:147), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu dan residual  memiliki 



 

distribusi normal atau tidak. Agar uji statistik yang dilakukan nanti dinilai 

valid, maka nilai residual dalam model regresi harus mengikuti distribusi 

normal. Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, uji statistik yang 

digunakan dalam analisis ini adalah uji statistik non – parametrik 

kolmogorov - smirnov (K-S), dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = data residual tersebar normal 

H1 = data residual tidak tersebar normal 

Data dianggap berdistribusi normal apabila dengan tingkat signifikan yang 

digunakan 5%, maka nilai probabilitas asymptatic significance (α)  > 5%. 

 

2. Uji multikolonieritas 

Multikolonieritas merupakan kondisi dimana salah satu atau lebih variabel 

independen berkolerasi dengan sempurna dengan variabel independen 

lainya. Dalam suatu model regresi yang baik, seharusnya tidak ditemukan 

korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan 

antar variabel independen (Ghozali, 2006:95). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonearitas didalam model regresi, digunakan nilai 

variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Ukuran ini menunjukan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 



 

independen lainya. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,01 maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antar variabel 

independen, dan begitu juga sebaliknya. 

3. Uji autokolerasi 

Menurut Ghozali (2006:99), uji autokolerasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier terdapat kolerasi antara anggota 

serangkaian observasi pada periode periode tertentu dengan periode 

sebelumnya. Apabila terjadi autokolerasi, dampaknya adalah model regresi 

yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menduga nilai variabel 

dependen dari nilai variabel independen tertentu, serta uji F dan uji t 

menjadi tidak efektif lagi sehingga kesimpulan yang diperoleh akan 

menyesatkan.  

Makridakis (1987) dalam Sulaiman (2004:89) menyebutkn bahwa, untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi, maka dilakukan pengujian 

Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
Kriteria Durbin - Watson 

 

Nilai  Durbin – Watson Keterangan 

 
1,65 < DW < 2,35 tidak terjadi autokolerasi 

1,21 < DW <1,65 tidak dapat disimpulkan 

2,35 < DW < 2,79 tidak dapat disimpulkan  

DW < 2,1 atau DW > 2,79 terjadi autokolerasi 

 
Sumber : Sulaiman (2004:89) 

 



 

4. Uji heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:125), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokesdasitisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Jika terjadi 

heterokedastisitas, maka hal tersebut bertentangan dengan asumsi model 

regresi linier. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji tidak terjadinya heterokedastisitas, 

dilakukan uji Glejser. Ghozali (2006:129) mengemukakan bahwa uji 

Glejser mengusulkan untuk meregresikan nilai absolut residul. Jika nilai 

significance > 0,05 maka dalam model regresi tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 



 

 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis regresi linier model ordinary least square (OLS) ini menggunakan 

program Statistical Package for Social Science (SPSS) 16, dengan hasil statistik 

deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Analisis Deskriptif Pooled Data 

  N Minimal Maksimal Rata-rata Std. Deviasi 
LAK 292 -1.031.985.000.000 16.402.000.000.000 548.838.985.722,09 1.786.792.732.306,21 
TAK 292 -888.671.000.000 4.271.208.000.000 76.564.515.049,10 398.023.440.080,20 
NPM 292 -5.83 1.96 0,02 0,41 
P 292 51 191.304 5.311,08 16.769,08 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 2 

        

Berdasarkan sampel yang telah diperoleh, dilakukan pengujian terhadap data 

penelitian dari 292 perusahaan. Data ini berasal dari 73 perusahaan per tahun, 

selama 4 tahun penelitian. Data laba akuntansi, net profit margin serta total arus 

kas diperoleh dari publikasi laporan keuangan tahun 2006-2009. Sedangkan data 

harga saham  merupakan rata-rata harga pasar saham biasa penutupan bulanan 

pada tahun 2007-2010.  

 



 

4.1.1 Laba akuntansi 

Dalam penelitian ini, laba akuntansi diukur berdasarkan pada laba operasi 

sebelum pajak, tidak termasuk extraordinary items dan discontinued 

operation. Berikut adalah perkembangan laba akuntansi selama periode 

2006-2009 pada perusahaan yang masuk dalam emiten manufaktur. 

Tabel 4.2 
Perkembangan laba akuntansi per tahun 

Perusahaan manufaktur 2006-2009 
(Jutaan Rupiah) 

Tahun Maksimal Minimal Total Rata-Rata Presentase 
peningkatan 

2006 5.871.528 -504.330 22.823.388 312.649 - 
2007 10.633.605 -1.031.985 31.934.046 437.453 39,92 % 
2008 15.363.000 -774.199 45.778.987 627.109 43,35 % 
2009 16.402.000 -82.491 59.724.562 818.145 30,46 % 

2006-2009 160.260.983 548.838  
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 1 
 

Pada tabel 4.1 analisis deskriptif, variabel  laba akuntansi secara pooled data 

menunjukan nilai minimal (laba akuntansi terendah) Rp - 1.031.985.000.000 

dan nilai maksimal (laba akuntansi tertinggi) sebesar Rp 16.402.000.000.000 

dengan nilai rata-rata sebesar Rp 548.838.985.722,07 dan standar deviasi 

sebesar Rp 1.786.792.732.306,21.  

Berdasarkan tabel 4.2 perkembangan laba akuntansi pertahun dapat 

diketahui bahwa nilai laba terendah terjadi pada tahun 2007, sedangkan nilai 

laba tertinggi diperoleh pada tahun 2009. Selain itu, tabel 4.2 menunjukan 

bahwa tiap tahun terjadi peningkatan laba, yang ditunjukan dari nilai 

presentase peningkatan yang bernilai positif. Secara keseluruhan selama 

periode tahun 2006-2009 total laba akuntansi yang tergabung dalam emiten 

manufaktur adalah sebesar Rp 160.260.983.000.000. 



 

4.1.2 Total arus kas 

Total arus kas diukur berdasarkan pada penjumlahan dari ketiga komponen 

arus kas yang terdiri atas arus kas aktivitas operasi, aktivitas investasi serta 

aktivitas pendanaan.  

Tabel 4.3 
Perkembangan total arus kas per tahun 

Perusahaan manufaktur 2006-2009 
(Jutaan Rupiah) 

Tahun Maksimal Minimal Total Rata-Rata Presentase 
peningkatan 

2006 874.609 -454.624 1.591.848 21.806  
2007 2.262.720 -604.185 6.989.952 95.753 339,11 % 
2008 2.155.304 -888.671 6.319.577 86.570 -9,60 % 
2009 4.271.208 -513.559 7.455.131 102.125 17,97 % 

2006-2009 22.356.509 76.563  
Sumber : data sekunder diolah , lampiran 1 
 

Pada tabel 4.1 analisis deskriptif, variabel  total arus kas secara pooled data 

menunjukan nilai minimal (total arus kas terendah) Rp - 888.671.000.000 

dan nilai maksimal (total arus kas tertinggi) sebesar Rp 4.271.208.000.000 

dengan nilai rata-rata sebesar Rp 76.564.515.049,10 dan standar deviasi 

sebesar Rp 398.023.440.080,20.  

Berdasarkan tabel 4.3 perkembangan total arus kas pertahun dapat diketahui 

bahwa nilai total arus kas terendah terjadi pada tahun 2008, sedangkan nilai 

total arus kas tertinggi diperoleh pada tahun 2009. Selain itu, di tabel 4.3 

melalui presentase peningkatan, dapat dilihat bahwa nilai total arus kas 

emiten mengalami penurunan pada tahun 2008, kemudian nilai tersebut 

mengalami peningkatan ditahun 2009. Secara keseluruhan selama periode 

tahun 2006-2009 total arus kas yang tergabung dalam emiten manufaktur 

adalah sebesar Rp 22.356.509.000. 



 

4.1.3 Net Profit Margin 

Net profit margin (NPM) merupakan hasil perhitungan dari laba setelah 

pajak dibagi dengan total penjualan bersih.  

Tabel 4.4 
Perkembangan net profit margin per tahun 

Perusahaan manufaktur 2006-2009 
Tahun Maksimal Minimal Total Rata-Rata Presentase 

peningkatan 
2006 0,18 -0,99 1,72 0,02  
2007 0,69 -0,37 3,13 0,04 100 % 
2008 1,96 -1,01 3,94 0,05 25 % 
2009 0,46 -5,83 -2,86 -0,04 -180 % 

2006-2009 5,93 0,02  
Sumber : data sekunder diolah , lampiran 1 
 

Pada tabel 4.1 analisis deskriptif, variabel  NPM secara pooled data 

menunjukan nilai minimal (NPM terendah) -5,83 dan nilai maksimal (NPM 

tertinggi) sebesar 1,96 dengan nilai rata-rata sebesar 0,02 dan standar deviasi 

sebesar 0,41.  

Berdasarkan tabel 4.4 perkembangan NPM pertahun dapat diketahui bahwa 

nilai NPM terendah terjadi pada tahun 2009, sedangkan nilai NPM tertinggi 

diperoleh pada tahun 2008. Selain itu, di tabel 4.4 melalui presentase 

peningkatan, dapat dilihat bahwa nilai NPM emiten mengalami peningkatan 

pada tahun 2007 dan 2008, kemudian nilai tersebut mengalami penurunan di 

tahun 2009. Secara keseluruhan selama periode tahun 2006-2009 nilai NPM 

yang tergabung dalam emiten manufaktur adalah sebesar 5,93.  

4.1.4 Harga saham 

Dalam penelitian ini, harga saham yang digunakan sebagai variabel terikat 

adalah rata – rata harga saham penutupan bulanan dari perusahaan sampel.  

 



 

Tabel 4.5 
Perkembangan harga saham per tahun 

Perusahaan manufaktur 2007-2010 
(Rupiah) 

Tahun Maksimal Minimal Total Rata-Rata Presentase 
peningkatan 

2007 53.142 58 298.765 4.093  
2008 55.792 51 278.286 3.812 -6,87 % 
2009 100.238 51 343.145 4.701 23,32 % 
2010 191.304 55 636.466 8.719 84,76 % 

2007-2010 1.556.663 5.331  
Sumber : data sekunder diolah , lampiran 1 
 

Pada tabel 4.1 analisis deskriptif, variabel  NPM secara pooled data 

menunjukan nilai minimal (harga saham rata-rata terendah) Rp 51 dan nilai 

maksimal (harga saham rata-rata tertinggi) sebesar Rp 191.304 dengan nilai 

rata-rata sebesar Rp 5.331 dan standar deviasi sebesar Rp 16.763.  

Berdasarkan tabel 4.5 perkembangan harga saham pertahun dapat diketahui 

bahwa nilai harga saham terendah terjadi pada tahun 2008 dan 2009, 

sedangkan nilai harga saham tertinggi diperoleh pada tahun 2010. Selain itu, 

di tabel 4.5 melalui presentase peningkatan, dapat dilihat bahwa nilai harga 

saham emiten mengalami penurunan pada tahun 2008, kemudian nilai 

tersebut mengalami peningkatan di tahun 2009 dan 2010. Secara 

keseluruhan selama periode tahun 2007-2010 nilai harga saham yang 

tergabung dalam emiten manufaktur adalah sebesar Rp 1.556.  

 

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

       Salah satu syarat pengujian statistik dengan menggunakan model linier 

berganda adalah terpenuhinya sifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). 

Pengujian yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan ini adalah uji asumsi 



 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi, dan 

uji heteroskedastisitas.  

4.2.1 Uji normalitas data 

       Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi secara 

normal atau tidak. Hal ini dikarenakan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006 : 147).  

Pengujian normalitas data menggunakan uji kologorov-smirnov (K-S) dengan 

hipotesis sebagai berikut :  

H0 = data residual tersebar normal 

H1 = data residual tidak tersebar normal 

Jika nilai asymptatic significance (α) > 0,05 maka data dianggap tersebar normal 

atau memiliki distribusi normal.  

Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 Keterangan Asymtotic Significance (α) 

 
Uji Normalitas Data  0,000 

Uji Normalitas Data Transformasi 0,108 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 3 
 

        

 Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian normalitas terhadap data menunjukan 

nilai asymptatic significance (α) sebesar 0,00. Dengan demikian, dapat 



 

disimpulakan bahwa H0 ditolak yang berarti data tidak tersebar atau berdistribusi 

secara normal. Untuk mengatasi pendistribusian data secara tidak normal, data 

yang tersedia harus ditransformasi ke bentuk Logaritma Natural (LN).  

 Semua data yang akan di LN harus bernilai positif. Karena dalam data 

variabel bebas (laba akuntansi, total arus kas dan NPM) terdapat banyak data yang 

bernilai negatif, maka langkah yang harus dilakukan sebelum data di transformasi 

adalah dengan mempositifkan data negatif pada variabel bebas. Cara 

mempositifkan data dalam penelitian ini adalah dengan menjumlah masing-

masing data pada variabel bebas dengan nilai (+) dari nilai minimal, kemudian 

ditambah nilai 10. Perhitungan data baru variabel bebas adalah sebagai berikut : 

a. data laba akuntansi 

Dari analisis stastistik deskriptif pooled data diketahui bahwa nilai 

minimal dari laba akuntansi adalah (–) 1.031.985.000.000, maka setiap 

data dari laba akuntansi akan dijumlahkan dengan nilai (+) 

1.031.985.000.000, setelah itu data dijumlah lagi dengan (+) 10. Hasil 

akhir data / data baru akan bernilai (+) 10 untuk nilai minimal  data awal 

dari data laba akuntansi.  

b. data total arus kas 

Dari analisis stastistik deskriptif pooled data diketahui bahwa nilai 

minimal dari total arus kas adalah (–) 888.671.000.000, maka setiap data 

dari total arus kas akan dijumlahkan dengan nilai (+) 888.671.000.000, 

setelah itu data dijumlah lagi dengan (+) 10. Hasil akhir data / data baru 

akan bernilai (+) 10 untuk nilai minimal data awal dari data total arus kas. 



 

c. data NPM 

Dari analisis stastistik deskriptif pooled data diketahui bahwa nilai 

minimal dari NPM adalah (–) 5,83 maka setiap data dari NPM akan 

dijumlahkan dengan nilai (+) 5,83 setelah itu data dijumlah lagi dengan (+) 

10. Hasil akhir data / data baru akan bernilai (+) 10 untuk nilai minimal 

data awal dari data NPM. 

 

 Setelah diperoleh data baru, dimana semua data telah bernilai positif, maka 

data ditransformasi ke bentuk LN. Setelah data ditransformasi, dilakukan 

pengujian normalitas kembali terhadap model regresi dan diperoleh nilai 

asymptatic significance (α) sebesar 0,108. Dengan nilai asymptatic significance 

(α) sebesar 0,108 maka dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan data 

telah tersebar secara normal.  

4.2.2 Uji Multikolonieritas 

       Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya hubungan antar variabel  (Ghozali, 2006:95). Dalam regresi 

yang baik, seharusnya tidak ditemukan hubungan antar variabel. Uji 

multikolonieritas dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) 

dan tolerance dari masing-masing variabel bebas. Jika nilai VIF < 10 atau nilai 

tolerance > 0,01 maka disimpulkan tidak terdapat multikolonieritas.  

 

 

 



 

Berdasarkan pengujian multikolonieritas, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

 Model  Collinierity Statistics 
Tolerance VIF 

 
1 (Constant)  

LAK 0,992 1,008 
TAK 0,998 1,002 
NPM 0,993 1,007 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 3 

 

       Tabel 4.7 diatas menunjukan nilai VIF dan tolerance dari masing-masing 

variabel bebas. Variabel LAK memiliki nilai VIF sebesar 1,008 dengan nilai 

tolerance sebesar 0,992. Nilai VIF dan tolerance dari TAK masing-masing 

sebesar  1,002 dan 0,998. Sedangkan nilai VIF dan tolerance dari NPM adalah 

1,007 dan 0,993 . Dengan demikian, hasil analisis menunjukan bahwa tidak 

terdapat masalah multikolonieritas. Nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,01 

menunjukan bahwa kolerasi antar variabel bebas masih bisa ditolerir. Berdasarkan 

hasil analisis, tidak ada variabel bebas dalam penelitian ini yang memiliki nilai 

VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,01.  

4.2.3 Uji autokolerasi 

       Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat kolerasi antara anggota serangkaian observasi pada periode periode 

tertentu dengan periode sebelumnya (Ghozali, 2006:99). Dalam model analisis 

regresi yang baik, seharusnya tidak ditemukan gejala autokolerasi. Uji 



 

autokolerasi dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Watson (D-W). 

Ketentuan dari pengujian D-W menurut Makridakis (1987) dalam Sulaiman 

(2004:89) adalah : 

Tabel 4.8 

Kriteria Durbin - Watson 

 

Nilai  Durbin – Watson Keterangan 

 

1,65 < D-W < 2,35 tidak terjadi autokolerasi 

1,21 < D-W <1,65 tidak dapat disimpulkan 

2,35 < D-W < 2,79 tidak dapat disimpulkan  

D-W < 2,1 atau D-W > 2,79 terjadi autokolerasi 

 
Sumber : Sulaiman (2004:89) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokolerasi 

 
 Keterangan Nilai Durbin-Watson 

 
P 1,572 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 3 
 

       Dari hasil pengujian, diperoleh nilai D-W sebesar 1,572. Nilai ini berada pada 

daerah 1,21 < D-W < 1,65. Hal   ini berati bahwa tidak dapat dinyatakan apakah 

model regresi mengalami masalah autokolerasi atau tidak. Namun demikian, 

peneliti tetap melanjutkan analisis berikutnya yaitu pengujian hipotesis.  

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 



 

yang lain (Ghozali, 2006:125). Dalam regresi linier yang baik, seharusnya tidak 

ditemukan gejala heteroskedastisitas.  

              Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap model regresi, maka 

diperoleh hasil seperti tabel  dibawah ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 Keterangan significance 

 
LAK 0,092 
TAK 0,517 
NPM 0,690 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 3 

 

       Dari tabel 4.10 dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi, tidak 

ditemukan gejala heteroskedastisitas karena nilai significance dari masing-masing 

variabel bebas > 0,05. 

 



 

4.3  Hasil Uji Hipotesis 

       Analisis regresi berganda berguna untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi, 

total arus kas, dan NPM terhadap harga saham yang tergabung dalam emiten 

manufaktur selama periode tahun 2006-2009.  

4.3.1 Hasil Uji Hipotesis Pooled Data 

Tabel 4.11 
Hasil uji hipotesis pooled data 

 
Unstandardized Coef Uji t 

Variabel Beta t-value sig 
 

Konstanta - 21,691 -2,247 0,025 
LAK  0,215   3,260 0,001 
TAK   - 0,046 -0,663 0,508 
NPM     8,546   2,508 0,013 

 
R-square     0,062 
Adj R-Square     0,249  
F – test     6,342 0,000 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 4 

 
 

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa uji hipotesis menghasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = - 21,691  + 0,215 X1 - 0,046 X2 +   8,546 X3 

Keterangan : 

Y  = Rata – rata Harga Saham Penutupan Bulanan (P) 

X1 = Laba Akuntansi Perusahaan (LAK) 

X2 = Total Arus Kas Perusahaan (TAK) 

X3 = Net Profit Margin Perusahaan (NPM) 

 



 

Penjelasan dari hasil uji regresi pooled data adalah sebagai berikut : 

Pada persamaan model regresi, konstanta -21,691 berarti bahwa harga 

saham bernilai -21,691 jika variabel laba akuntansi, total arus kas, dan net profit 

margin masing-masing bernilai 0. Koefisien regresi laba akuntansi menunjukan 

nilai sebesar 0,215, artinya harga saham akan meningkat sebesar 0,215 satuan 

untuk setiap tambahan 1 sataun laba akuntansi. Koefisien regresi total arus kas 

menunjukan nilai -0,046 artinya harga saham menurun sebesar 0,046 satuan untuk 

setiap tambahan satu satuan total arus kas. Koefisien regresi net profit margin 

menunjukan nilai sebesar 8,546 artinya harga saham akan meningkat sebesar 

8,546 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan net profit margin. 

Dari tabel diketahui bahwa nilai R² untuk model regresi pooled data 

adalah sebesar 0,062 . Artinya 6,2% dari variasi dalam variabel terikat (harga 

saham) dapat dijelaskan oleh perubahan variabel bebas yang dimasukan dalam 

model regresi (laba akuntansi, total arus kas, dan net profit margin). Sedangkan 

sisanya sebesar 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

model regresi atau selain tiga variabel bebas tersebut.  

Nilai F hitung pooled data sebesar 6,342 dengan tingkat significance 

adalah 0,000 . Karena nilai significance < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama- sama terhadap variabel terikat ditolak. Artinya variabel bebas dalam 

model regresi ini,  yaitu laba akuntansi (X1), total arus kas (X2), dan net profit 

margin (X3) secara statistik berpengaruh secara bersama terhadap variabel 

terikatnya, yaitu harga saham. 



 

Dari uji t, diketahui bahwa nilai significance laba akuntansi dan net profit 

margin adalah 0,001 dan 0,013 yang berarti bahwa nilai significance < 0,05. 

Berdasarkan data tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, 

ditolak. Nilai significance total arus kas adalah 0,508 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05. Berdasarkan data tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara individu terhadap 

variabel terikat, diterima. 

 

4.3.2 Hasil Uji Hipotesis Data Tahun 2006 

Tabel 4.12 
Hasil uji hipotesis data tahun 2006 

 
Unstandardized Coef Uji t 

Variabel Beta t-value sig 
 

Konstanta - 151,096 -2,499 0,015 
LAK 2,218   4,575 0,000 
TAK      -0,867 -0,833 0,408 
NPM  43,393  2,147 0,035 

 
R-square     0,334 
Adj R-Square     0,578  
F – test   11,530 0,000 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 4 

 
 

Dari tabel 4.12 diketahui bahwa uji hipotesis menghasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = - 151,096  + 2,218 X1 - 0,867 X2 +   43,393 X3 

 



 

Keterangan : 

Y  = Rata –rata Harga Saham Penutupan Bulanan (P) 

X1 = Laba Akuntansi Perusahaan (LAK) 

X2 = Total Arus Kas Perusahaan (TAK) 

X3 = Net Profit Margin Perusahaan (NPM) 

 

Penjelasan dari hasil uji hipotesis data tahun 2006 adalah sebagai berikut : 

Pada persamaan model regresi, konstanta -151,096 berarti bahwa harga 

saham bernilai -151,096 jika variabel laba akuntansi, total arus kas, dan net profit 

margin masing-masing bernilai 0. Koefisien regresi laba akuntansi menunjukan 

nilai sebesar 2,218 artinya harga saham akan meningkat sebesar 2,218 satuan 

untuk setiap tambahan 1 sataun laba akuntansi. Koefisien regresi total arus kas 

menunjukan nilai -0,867 artinya harga saham menurun sebesar 0,867 satuan untuk 

setiap tambahan satu satuan total arus kas. Koefisien regresi net profit margin 

menunjukan nilai sebesar 43,393 artinya harga saham akan meningkat sebesar 

43,393 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan net profit margin. 

Dari tabel diketahui bahwa nilai R² adalah 0,334. Artinya 33,4% dari 

variasi dalam variabel terikat (harga saham) dapat dijelaskan oleh perubahan 

variabel bebas yang dimasukan dalam model regresi (laba akuntansi, total arus 

kas, dan net profit margin). Sedangkan sisanya sebesar 66,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi atau selain tiga variabel 

bebas tersebut.  



 

Nilai F hitung dari uji regresi adalah 11,530 dengan tingkat significance 

adalah 0,000 . Karena nilai significance < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama- sama terhadap variabel terikat ditolak. Artinya variabel bebas dalam 

model regresi ini,  yaitu laba akuntansi (X1), total arus kas (X2), dan net profit 

margin (X3) secara statistik berpengaruh secara bersama terhadap variabel 

terikatnya, yaitu harga saham. 

Dari uji t, diketahui bahwa nilai significance laba akuntansi dan net profit 

margin adalah 0,000 dan 0,035 yang berarti bahwa nilai significance < 0,05. 

Berdasarkan data tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, 

ditolak. Nilai significance total arus kas adalah 0,408 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05. Berdasarkan data tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara individu terhadap 

variabel terikat, diterima. 

 



 

4.3.3 Hasil Uji Hipotesis Data Tahun 2007 

Tabel 4.13 
Hasil uji hipotesis data tahun 2007 

 
Unstandardized Coef Uji t 

Variabel Beta t-value sig 
 

Konstanta -145,759 -1,579 0,119 
LAK   0,024  0,312 0,756 
TAK      0,433  0,625 0,534 
NPM    50,552  1,531 0,130 

 
R-square     0,058 
Adj R-Square     0,241  
F – test     1,421 0,244 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 4 

 
 

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa uji hipotesis menghasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = - 145,759  + 0,224 X1 + 0,433 X2 +   50,552 X3 

 

Keterangan : 

Y  = Rata-rata Harga Saham Penutupan Bulanan(P) 

X1 = Laba Akuntansi Perusahaan (LAK) 

X2 = Total Arus Kas Perusahaan (TAK) 

X3 = Net Profit Margin Perusahaan (NPM) 

 

Penjelasan dari hasil uji hipotesis data tahun 2007 adalah sebagai berikut : 

Pada persamaan model regresi, konstanta -145,759 berarti bahwa harga 

saham bernilai -145,759 jika variabel laba akuntansi, total arus kas, dan net profit 



 

margin masing-masing bernilai 0. Koefisien regresi laba akuntansi menunjukan 

nilai sebesar 0,024 artinya harga saham akan meningkat sebesar 0,024 satuan 

untuk setiap tambahan 1 sataun laba akuntansi. Koefisien regresi total arus kas 

menunjukan nilai 0,433 artinya harga saham meningkat sebesar 0,433 satuan 

untuk setiap tambahan satu satuan total arus kas. Koefisien regresi net profit 

margin menunjukan nilai sebesar 50,522 artinya harga saham akan meningkat 

sebesar 50,522 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan net profit margin. 

Dari tabel diketahui bahwa nilai R² adalah 0,058 . Artinya 5,8% dari 

variasi dalam variabel terikat (harga saham) dapat dijelaskan oleh perubahan 

variabel bebas yang dimasukan dalam model regresi (laba akuntansi, total arus 

kas, dan net profit margin). Sedangkan sisanya sebesar 94,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi atau selain tiga variabel 

bebas tersebut.  

Nilai F hitung adalah 1,421 dengan tingkat significance adalah 0,244. 

Karena nilai significance > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama- sama terhadap variabel terikat diterima. Artinya variabel bebas dalam 

model regresi ini,  yaitu laba akuntansi (X1), total arus kas (X2), dan net profit 

margin (X3) secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya, yaitu 

harga saham ketika digunakan secara bersamaan.  

Dari uji t, diketahui bahwa semua nilai significance dari variabel bebas 

(laba akuntansi, total arus kas dan net profit margin) > 0,05. Berdasarkan data 



 

tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, diterima. 

 

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis Data Tahun 2008 

Tabel 4.14 
Hasil uji hipotesis tahun 2008 

 
Unstandardized Coef Uji t 

Variabel Beta t-value sig 
 

Konstanta - 74,446 -2,608 0,011 
LAK  1,507  4,452 0,000 
TAK   - 0,003 -0,049 0,961 
NPM   14,098  1,405 0,165 

 
R-square     0,268 
Adj R-Square     0,518  
F – test     8,421 0,000 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 4 

 
 

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa uji hipotesis menghasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = - 74,446  + 1,507 X1 - 0,003 X2 +   14,098 X3 

 

Keterangan : 

Y  = Rata-rata Harga Saham Penutupan Bulanan (P) 

X1 = Laba Akuntansi Perusahaan (LAK) 

X2 = Total Arus Kas Perusahaan (TAK) 

X3 = Net Profit Margin Perusahaan (NPM) 

 



 

Penjelasan dari hasil uji regresi data tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Pada persamaan model regresi, konstanta -74,446 berarti bahwa harga 

saham bernilai -74,446 jika variabel laba akuntansi, total arus kas, dan net profit 

margin masing-masing bernilai 0. Koefisien regresi laba akuntansi menunjukan 

nilai sebesar 1,507 artinya harga saham akan meningkat sebesar 1,507 satuan 

untuk setiap tambahan 1 sataun laba akuntansi. Koefisien regresi total arus kas 

menunjukan nilai -0,003 artinya harga saham menurun sebesar 0,003 satuan untuk 

setiap tambahan satu satuan total arus kas. Koefisien regresi net profit margin 

menunjukan nilai sebesar 14,098 artinya harga saham akan meningkat sebesar 

14,098 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan net profit margin. 

Dari tabel 44.14 diketahui bahwa nilai R²  adalah 0,268 . Artinya 26,8% 

dari variasi dalam variabel terikat (harga saham) dapat dijelaskan oleh perubahan 

variabel bebas yang dimasukan dalam model regresi (laba akuntansi, total arus 

kas, dan net profit margin). Sedangkan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi atau selain tiga variabel 

bebas tersebut.  

Nilai F hitung adalah 8,421 dengan tingkat significance adalah 0,000 . 

Karena nilai significance < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama- sama terhadap variabel terikat ditolak. Artinya variabel bebas dalam 

model regresi ini,  yaitu laba akuntansi (X1), total arus kas (X2), dan net profit 

margin (X3) secara statistik berpengaruh secara bersama terhadap variabel 

terikatnya, yaitu harga saham. 



 

Dari uji t, diketahui bahwa nilai significance laba akuntansi adalah 0,000 

yang berarti bahwa nilai significance < 0,05. Berdasarkan data tersebut, maka H0 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikat, ditolak. Nilai significance total arus kas dan net 

profit margin adalah 0,961 dan 0,165 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan data tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, 

diterima. 

 

4.3.5 Hasil Uji Hipotesis Data Tahun 2009 

Tabel 4.15 
Hasil uji hipotesis data tahun 2009 

 
Unstandardized Coef Uji t 

Variabel Beta t-value sig 
 

Konstanta - 58,799 -2,859 0,006 
LAK  1,794   4,713 0,000 
TAK     0,113   0,155 0,877 
NPM     4,481   1,268 0,209 

 
R-square     0,309 
Adj R-Square     0,556  
F – test   10,283 0,000 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 4 

 
 

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa uji hipotesis menghasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = - 58,799  + 1,794 X1 + 0,113 X2 +   4,481 X3 

 



 

Keterangan : 

Y  = Rata-rata Harga Saham penutupan Bulanan (P) 

X1 = Laba Akuntansi Perusahaan (LAK) 

X2 = Total Arus Kas Perusahaan (TAK) 

X3 = Net Profit Margin Perusahaan (NPM) 

 

Penjelasan dari hasil uji regresi data tahun 2009 adalah sebagai berikut : 

Pada persamaan model regresi, konstanta -58,799 berarti bahwa harga 

saham bernilai -58,799 jika variabel laba akuntansi, total arus kas, dan net profit 

margin masing-masing bernilai 0. Koefisien regresi laba akuntansi menunjukan 

nilai sebesar 1,794 artinya harga saham akan meningkat sebesar 1,794 satuan 

untuk setiap tambahan 1 sataun laba akuntansi. Koefisien regresi total arus kas 

menunjukan nilai 0,113 artinya harga saham meningkat sebesar 0,113 satuan 

untuk setiap tambahan satu satuan total arus kas. Koefisien regresi net profit 

margin menunjukan nilai sebesar 4,481 artinya harga saham akan meningkat 

sebesar 4,481 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan net profit margin. 

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa nilai R² adalah 0,309 . Artinya 30,9% dari 

variasi dalam variabel terikat (harga saham) dapat dijelaskan oleh perubahan 

variabel bebas yang dimasukan dalam model regresi (laba akuntansi, total arus 

kas, dan net profit margin). Sedangkan sisanya sebesar 69,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi atau selain tiga variabel 

bebas tersebut.  



 

Nilai F hitung sebesar 10,283 dengan tingkat significance adalah 0,000 . 

Karena nilai significance < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama- sama terhadap variabel terikat ditolak. Artinya variabel bebas dalam 

model regresi ini,  yaitu laba akuntansi (X1), total arus kas (X2), dan net profit 

margin (X3) secara statistik berpengaruh secara bersama terhadap variabel 

terikatnya, yaitu harga saham. 

Dari uji t, diketahui bahwa nilai significance laba akuntansi adalah 0,000 

yang berarti bahwa nilai significance < 0,05. Berdasarkan data tersebut, maka H0 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikat, ditolak. Nilai significance total arus kas dan net 

profit margin adalah 0,877 dan 0,209 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan data tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, 

diterima. 



 

4.4 Pembahasan Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat.  

       Variabel bebas dalam penelitian ini adalah laba akuntansi, total arus kas dan 

net profit margin. Variabel terikat penelitian adalah rata-rata penutupan bulanan 

harga pasar saham biasa. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

tentang apakah laba akuntansi, total arus kas dan net profit margin memiliki 

pengaruh terhadap harga saham, serta diantara ketiga variabel tersebut, manakah 

yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap harga saham.  

 

4.4.1 Hipotesis 1 : laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

              Berdasarkan hasil pengujian terhadap model regresi pooled data 

diperoleh koefisien regresi laba akuntansi yang menunjukan tanda positif. Hal ini 

berarti bahwa peningkatan laba akuntansi akan mendorong peningkatan pada 

harga saham. 

Uji statistik t dari model regresi pooled data menunjukan bahwa nilai 

significance t hitung dari variabel laba akuntansi adalah 0,001. Karena nilai 

significance < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa laba akuntansi merupakan 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari hasil tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa laba 

akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham diterima. 

       Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Yuanina (2004) dan 

Suryawan (2007) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara laba akuntansi denga harga saham.  



 

4.4.2 Hipotesis 2 : Total arus kas berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

       Berdasarkan hasil pengujian model regresi pooled data diperoleh koefisien 

regresi total arus kas yang menunjukan tanda negatif. Hal ini berarti bahwa 

peningkatan total arus kas akan mendorong penurunan pada harga saham. 

 Uji statistik t dari model regresi pooled data menunjukan bahwa nilai 

significance t hitung dari variabel total arus kas adalah 0,508. Karena nilai 

significance > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa total arus kas bukan variabel 

yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa total arus kas 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham ditolak 

       Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Suryawan (2007) dan Clubb (1995) dalam Gunawan dan Bandi (2000) yang 

menyatakan bahwa variabel total arus kas tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap harga saham.  

       Berdasarkan teori yang ada, yakni PSAK No 2 (IAI 2007), menyebutkan 

bahwa laporan arus kas mempunyai kandungan informasi dan mewajibkan tiap 

perusahaan untuk menyertakan laporan arus kas dalam pelaporan keuangan.  

       Dalam penelitian ini, keadaan dimana total arus kas tidak mempunyai 

hubungan dengan harga saham dapat disebabkan karena investor tidak 

menggunakan informasi total arus kas sebagai dasar pengambian keputusan 

investasi, melainkan hanya dengan memperhatikan informasi dari laporan laba 

rugi perusahaan.  



 

4.4.3 Hipotesis 3 : net profit margin berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

       Berdasarkan hasil pengujian model regresi pooled data diperoleh koefisien 

regresi net profit margin yang menunjukan tanda positif. Hal ini berarti bahwa 

peningkatan net profit margin akan mendorong peningkatan pada harga saham. 

 Uji statistik t dari model regresi pooled data menunjukan bahwa nilai 

significance t hitung dari variabel laba akuntansi adalah 0,013. Karena nilai 

significance < 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa variabel net profit margin 

merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa net profit margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham diterima. 

 

4.4.4 Hipotesis 4 : laba akuntansi mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap harga saham 

       Untuk mengetahui variabel bebas mana yang memberikan pengaruh paling 

dominan terhadap harga saham maka dapat digunakan persamaan regresi 

berganda yang telah diperoleh. Pengaruh yang paling dominan dapat ditunjukan 

dari koefisien regresi penentu berganda (Hasan, 2003:270). Koefisien regresi 

penentu berganda merupakan ukuran kesesuaian garis linier berganda terhadap 

suatu data. Koefisien ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel 

x1 dan x2 terhadap variasi y.  



 

        Adapun urutan dominasi masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang telah diperoleh dari hasil uji regresi pooled data, dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 4.16 

Urutan Nilai Koefisien Beta 

Coefficientsa 

 

Variabel Bebas Koefisien Regresi Standar Urutan  Kontribusi 

 

LAK  0,187 pertama 

TAK -0,038 ketiga 

NPM  0,144 kedua 

 
Sumber : data sekunder diolah, lampiran 4 

 

       Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel laba 

akuntansi (LAK) memberikan kontribusi yang paling besar terhadap harga saham 

yang ditunjukan dengan nilai koefisen regresi standar yang paling besar yakni 

0,187. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa laba 

akuntansi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap harga saham, diterima. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti tentang hubungan laba 

akuntansi, total arus kas dan net profit margin terhadap harga saham, dan untuk 

mengetahui diantara variabel bebas tersebut, manakah yang memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap harga saham. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

laba akuntansi yang merupakan laba operasi sebelum pajak tidak termasuk 

extraordinary items dan discontinued operations, total arus kas yang merupakan 

jumlah dari ketiga komponen arus kas yang terdiri dari arus kas aktivitas operasi, 

aktivitas investasi juga aktivitas pendanaan, dan net profit margin yang 

merupakan hasil perhitungan dari laba setelah pajak dibagi dengan total penjualan 

bersih perusahaan. Sedangkan variabel terikat penelitian adalah harga saham, 

yang merupakan harga saham rata-rata penutupan bulanan.  Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Pengujian yang dilakukan terhadap pengaruh laba akuntansi, total arus kas 

dan  net profit margin terhadap harga saham memberikan hasil yang 

berbeda diantara ketiga variabel tersebut. Pengujian model regresi pooled 

data menghasilkan nilai t hitung dan significance sebesar 3,260 dan 0,001 

untuk variabel laba akuntansi, sedangkan variabel net profit margin 

mempunyai nilai t hitung dan significance sebesar 2,508 dan 0,013.  

Karena nilai significance dari masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05 
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maka hal ini menunjukan bahwa laba akuntansi dan net profit margin 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai t hitung untuk variabel 

total arus kas adalah -0,663 dengan nilai significance 0,508. Hal  tersebut 

menunjukan bahwa total arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 6,342 dan nilai 

significance 0,000 yang berarti bahwa ketiga variabel, yakni laba 

akuntansi, total arus kas dan net profit margin mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham, jika digunakan secara bersamaan. 

2. Laba akuntansi merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh paling 

dominan daripada variabel bebas yang lain terhadap harga saham. Hal ini 

ditunjukan dengan koefisien regresi standar bernilai 0,187. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive 

sampling, dimana hanya terdapat 292 perusahaan dari satu industri usaha 

yang dijadikan sampel dalam penelitian. Hal ini menyebabkan hasil 

penelitian sulit untuk digeneralisasikan terhadap seluruh perusahaan yang 

terdapat di Indonesia. 



 

2. Periode penelitian yang digunakan belum cukup panjang, yaitu selama 4 

tahun yang dimulai dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Dengan 

demikian, pengaruh masing-masing variabel belum dapat diketahui dalam 

jangka waktu yang lebih panjang.  

3. Variabel dalam penelitian ini dibatasi hanya 3 variabel saja, yaitu laba 

akuntansi, total arus kas dan net profit margin. Oleh karena itu hasil yang 

diperoleh juga kurang bisa menggambarkan variabel yang mempengaruhi 

harga saham, karena faktor - faktor yang mempengaruhi harga saham 

sangatlah bervariasi, misalnya selain faktor keuangan juga terdapat faktor 

manajerial serta keadaan politik sebuah negara. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan pengambilan kesimpulan serta keterbatasan pada penelitian ini, 

saran – saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :  

1. Mempertimbangkan penggunaan sampel dari seluruh perusahaan yang 

terdaftar di BEI dan sampel yang dipilih secara random agar lebih 

mewakili populasi agar digunakan sebagai dasar generalisasi. 

2. Memperpanjang periode pengamatan sehingga diharapkan hasil 

pengamatan akan memberikan power of test yang lebih baik. 

3. Menambah jumlah variabel yang diuji, selain ketiga variabel diatas untuk 

menguji pengaruh pergerakan harga saham suatu perusahaan. 
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Lampiran 1 
Data Perusahaan Sampel Penelitian 

              

No KODE Nama Perusahaan Laba Akuntansi 
2006 2007 2008 2009 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 1,195,054,558 18,862,796,276 52,975,135,311 52,443,120,084 
2 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk 52,453,227 -115,957,069 -11,769,032,782 -8,004,104,437 
3 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 24,407,638,000 25,994,358,000 93,121,357,000 148,331,690,000 
4 AKRA AKR Corporindo 189,241,928,000 338,178,915,000 394,535,216,000 468,255,573,000 
5 APLI Asiaplast Industries Tbk 40,081,535 -6,572,494,390 -1,936,093,107 34,728,654,506 
6 ARNA Arwana Citramulia Tbk 42,008,717,900 63,088,267,130 79,073,528,709 90,886,611,508 
7 ASGR Astra Graphia Tbk 81,600,124,273 95,279,479,391 83,914,944,293 90,692,141,317 
8 ASII Astra International Tbk ############## ############### ############## ############## 
9 AUTO Astra Otoparts Tbk 386,857,000,000 577,248,000,000 771,816,000,000 947,001,000,000 

10 BATA Sepatu Bata  Tbk 32,408,963,000 53,938,576,000 228,753,786,000 71,677,981,000 
11 BRNA Berlina Tbk -5,667,396,214 16,650,160,139 29,002,900,612 23,436,022,100 
12 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 16,520,000,000 48,051,000,000 29,873,967,204 12,891,646,017 
13 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 1,063,624,953 12,421,353,881 29,873,967,204 12,891,646,017 
14 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 41,707,000,000 72,564,000,000 35,556,000,000 178,417,000,000 
15 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 19,427,000,000 36,140,225,894 42,123,960,325 70,088,870,562 
16 DLTA Delta Djakarta Tbk 60,756,000,000 66,621,714,000 117,738,089,000 178,004,640,000 
17 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk -7,048,000,000 1,737,000,000 -11,007,288,566 9,834,167,715 
18 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 83,376,169,000 77,308,609,000 109,199,642,000 114,092,535,000 
19 EKAD Ekadharma Tape Industries Tbk 7,904,491,007 6,417,396,310 6,891,827,321 22,945,489,609 
20 ESTI Ever Shine Textile Industry Tbk -70,009,553,043 -21,164,154,997 -29,675,175,182 15,001,575,116 
21 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 10,802,000,000 7,924,000,000 619,499,921,808 130,834,562,674 
22 FAST Fast Food Indonesia Tbk 95,966,575,000 144,160,808,000 167,903,622,000 22,015,129,000 
23 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 149,379,603,117 178,516,723,059 35,494,052,783 387,549,918,604 
24 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 36,643,000,000 61,162,000,000 6,610,886,000 169,318,597,000 
25 GJTL Gajah Tunggal Tbk  233,268,000,000 140,321,000,000 -774,199,000,000 ############## 
26 HMSP HM Sampoerna Tbk ############## 5,345,073,000,000 ############## ############## 
27 IGAR Kageo Igar Jaya Tbk (igarjaya) 15,286,514,838 28,966,924,297 12,391,229,329 51,429,526,249 
28 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 66,086,086,263 111,155,358,376 141,795,894,747 40,709,655,905 
29 INAF Indofarma (Persero) Tbk 40,063,700,627 22,074,130,891 11,560,075,137 12,666,006,048 
30 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 4,192,000,000 -363,000,000 2,101,211,391 -10,662,572,996 
31 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk ############## 2,041,409,000,000 ############## ############## 
32 INDS Indospring Tbk 4,355,000,000 21,190,000,000 47,162,636,015 79,913,882,564 
33 INTA Intraco Penta Tbk 12,213,577,544 15,230,482,920 47,072,990,904 60,789,366,638 
34 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 862,197,105,510 1,412,569,770,051 ############## ############## 
35 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 25,194,000,000 -32,209,000,000 -42,024,986,700 1,503,971,147 
36 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 67,628,693,155 82,496,927,042 96,105,856,142 99,729,820,584 
37 KBLM Kabelindo Murni Tbk 15,034,000,000 8,947,000,000 1,413,392,798 -1,337,490,086 
38 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 12,478,000,000 21,812,000,000 12,899,084,759 16,530,276,295 
39 KLBF Kalbe Farma Tbk ############## 1,158,667,000,000 ############## ############## 
40 LION Lion Metal Works Tbk 29,747,930,002 36,739,531,686 57,060,601,792 44,985,949,232 
41 LMPI Langgeng Makmur Industri Ltd Tbk 5,939,000,000 2,561,217,361 4,093,062,288 7,880,572,178 



 

42 LTLS Lautan Luas Tbk 62,991,000,000 123,304,000,000 248,593,000,000 134,374,000,000 
43 MDRN Modern Photo Film Company Tbk 10,365,000,000 6,932,000,000 14,477,200,462 22,419,578,208 
44 MERK Merck Tbk 123,561,000,000 128,290,000,000 143,002,506,000 207,925,230,000 
45 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 111,061,000,000 131,151,000,000 313,976,000,000 472,491,000,000 
46 MLIA Mulia Industrindo Tbk -504,330,000,000 -1,031,985,000,000 -580,697,191,000 ############## 
47 MRAT Mustika Ratu Tbk 13,584,167,900 14,953,599,916 31,841,901,395 28,869,090,957 
48 MTDL Metrodata Electronics Tbk 44,253,841,425 99,557,927,653 132,193,363,643 89,783,497,873 
49 MYOR Mayora Indah Tbk 141,743,852,852 209,827,932,029 274,069,516,116 503,933,575,805 
50 MYTX APAC Citra Cetertex Tbk -2,451,000,000 4,143,000,000 -462,967,365,091 -23,322,010,913 
51 NIPS Nipress Tbk 12,066,000,000 7,339,745,342 4,176,409,069 7,074,982,673 
52 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 15,166,131,504 29,557,629,961 -40,991,219,842 35,217,275,448 
53 POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk -77,031,000,000 -937,586,475,551 ############## ############## 
54 PRAS Prima Alloy Steel Tbk -3,841,739,148 4,085,951,546 -20,440,225,514 -47,042,121,714 
55 PYFA Pyridam Farma Tbk 2,823,055,044 2,624,444,383 3,645,919,311 5,430,225,355 
56 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 59,343,889,766 57,677,767,268 -10,770,404,351 4,871,187,776 
57 RMBA Bentoel International Investama Tbk 179,538,000,000 281,084,000,000 244,177,185,546 89,116,815,652 
58 SIMA Siwani Makmur Tbk 2,021,862,670 -5,772,634,225 -11,505,758,454 -13,032,148,935 
59 SIPD Sierad Produce Tbk 69,931,000,000 46,831,000,000 44,059,299,368 61,249,474,594 
60 SKLT Sekar Laut Tbk 4,747,000,000 2,066,176,865 7,367,400,552 12,410,719,131 
61 SMAR SMART Tbk 630,758,282,887 1,512,323,443,928 ############## 992,721,741,240 
62 SMCB Semen Cibinong (Holcim) Tbk 241,158,000,000 186,502,000,000 298,639,000,000 ############## 
63 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk ############## 2,560,214,299,000 ############## ############## 
64 SMSM Selamat Sempurna Tbk 105,337,393,559 130,617,427,909 143,623,514,982 185,861,376,752 
65 SPMA Suparma Tbk 38,652,000,000 39,346,000,000 -9,172,850,119 73,110,617,780 
66 STTP Siantar TOP Tbk 21,009,098,165 23,257,083,250 3,677,640,730 39,836,082,198 
67 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 1,638,000,000 31,668,000,000 -327,365,230,303 -82,490,774,307 
68 TCID Mandom Indonesia Tbk 142,946,212,657 160,762,180,799 168,519,734,628 176,151,509,884 
69 TRST Trias Sentosa Tbk 27,432,411,640 23,178,852,061 25,006,408,269 176,002,692,431 
70 TURI Tunas Ridean Tbk 28,058,000,000 258,241,000,000 351,270,000,000 410,299,000,000 
71 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 25,813,613,323 39,393,032,480 303,711,501,204 98,278,800,561 
72 UNTR United Tractors Tbk ############## 2,048,361,000,000 ############## ############## 
73 UNVR Unilever Indonesia Tbk ############## 2,821,441,000,000 ############## ############## 



 

Lanjutan Lampiran 1 
Data Perusahaan Sampel Penelitian 

          

No KODE Nama Perusahaan Total Arus Kas 
2006 2007 2008 2009 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 113,207,731 772,115,272 4,827,060,990 335,117,130 
2 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk -3,514,824,664 -155,682,894 101,682,056 -47,192,131 
3 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 27,538,572,000 7,856,378,000 66,836,967,000 71,393,682,000 
4 AKRA AKR Corporindo 48,606,390,000 91,013,725,000 61,841,116,000 49,832,398,000 
5 APLI Asiaplast Industries Tbk -321,141,323 907,194,083 18,959,648,189 17,660,809,157 
6 ARNA Arwana Citramulia Tbk 842,905,092 3,987,638,420 4,590,537,769 -7,708,561,892 
7 ASGR Astra Graphia Tbk 26,324,951,810 -2,823,913,619 -53,903,092,705 53,349,012,129 
8 ASII Astra International Tbk 874,609,000,000 1,396,943,000,000 2,152,000,000,000 570,000,000,000 
9 AUTO Astra Otoparts Tbk 25,881,000,000 133,582,000,000 180,976,000,000 260,646,000,000 

10 BATA Sepatu Bata  Tbk -364,707,000 45,620,677,000 -45,020,920,000 4,570,414,000 
11 BRNA Berlina Tbk -7,747,438,611 -9,847,363,747 12,881,230,406 8,936,827,759 
12 BRPT Barito Pacific Timber Tbk -383,891,000,000 678,954,000,000 21,070,377,041 -15,646,705 
13 BTON Betonjaya Manunggal Tbk -578,515,528 3,634,619,131 21,070,377,041 -15,646,705,194 
14 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 1,417,000,000 139,949,000,000 -10,552,000,000 -85,566,000,000 
15 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 6,434,000,000 -3,472,664,106 -6,711,900,909 -369,674,776 
16 DLTA Delta Djakarta Tbk -17,204,000,000 46,581,138,000 125,401,862,000 96,153,608,000 
17 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk -1,474,000,000 6,484,000,000 -21,244,878,357 20,530,529,219 
18 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 914,051,000 -2,904,281,000 59,943,878,000 -41,253,436,000 
19 EKAD Ekadharma Tape Industries Tbk -4,251,351,408 -187,103,382 -2,074,030,394 1,836,326,380 
20 ESTI Ever Shine Textile Industry Tbk -13,825,564,899 3,459,634,241 27,318,742,332 -28,759,001 
21 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 713,000,000 738,000,000 -1,325,044,541 -1,429,401,890 
22 FAST Fast Food Indonesia Tbk 21,805,821,000 76,482,299,000 37,446,841,000 164,769,058,000 
23 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk -11,602,550,668 140,278,323,725 -1,387,086,069 174,707,376 
24 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 10,983,000,000 -11,952,000,000 82,705,612,000 -69,599,833,000 
25 GJTL Gajah Tunggal Tbk  -40,218,000,000 330,341,000,000 -436,834,000,000 639,170,000,000 
26 HMSP HM Sampoerna Tbk -152,428,000,000 -604,185,000,000 -888,671,000,000 361,928,000,000 
27 IGAR Kageo Igar Jaya Tbk (igarjaya) 13,365,306,808 252,023,218 2,773,010,282 39,225,053,671 
28 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 36,008,107,270 70,113,963,742 25,902,336,555 22,727,945,370 
29 INAF Indofarma (Persero) Tbk 66,467,895,733 270,660,212,691 -99,568,420,949 -153,966,979,388 
30 INAI Indal Aluminium Industry Tbk -8,997,000,000 1,564,000,000 22,539,338,056 -24,244,448,138 
31 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 725,841,000,000 2,262,720,000,000 -289,855,000,000 ############## 
32 INDS Indospring Tbk -4,298,000,000 5,360,000,000 1,495,944,927 17,150,589,032 
33 INTA Intraco Penta Tbk 4,600,457,722 4,572,765,664 58,964,654,371 -42,693,681,358 
34 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk -454,624,118,885 262,849,392,200 482,382,192,096 ############## 
35 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 154,000,000 209,000,000 -417,178,932 542,026,156 
36 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 77,516,025,930 14,132,528,046 -2,558,024,228 -58,134,773,151 
37 KBLM Kabelindo Murni Tbk -5,647,000,000 1,958,000,000 5,330,384,151 -2,739,192,258 
38 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk -10,052,000,000 6,795,000,000 90,581,484 12,574,724,714 
39 KLBF Kalbe Farma Tbk 343,551,000,000 -145,108,000,000 181,775,806,816 327,401,540,950 
40 LION Lion Metal Works Tbk 19,333,960,521 3,998,529,946 17,314,730,107 46,582,559,815 
41 LMPI Langgeng Makmur Industri Ltd Tbk -4,281,000,000 902,000,000 -474,000,000 -879,437,315 



 

42 LTLS Lautan Luas Tbk -52,381,000,000 437,000,000 20,903,000,000 161,460,000,000 
43 MDRN Modern Photo Film Company Tbk 11,016 -9,192,000,000 -11,376,201,792 -4,368,298,440 
44 MERK Merck Tbk 16,064,728,000 38,886,361,000 38,886,361,000 -54,803,897,000 
45 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk -5,755,000,000 39,448,000,000 232,642,000,000 60,313,000,000 
46 MLIA Mulia Industrindo Tbk 15,468,000,000 33,053,000,000 7,449,488,000 143,957,551,000 
47 MRAT Mustika Ratu Tbk -3,121,179,068 8,349,763,646 10,305,836,789 -12,341,495,953 
48 MTDL Metrodata Electronics Tbk 6,065,604,519 53,531,946,422 58,664,000,000 -59,312,719,288 
49 MYOR Mayora Indah Tbk -57,233,895,390 64,245,656,125 196,175,685,451 15,554,888,139 
50 MYTX APAC Citra Cetertex Tbk -3,289,000,000 -1,904,000,000 34,116,571,070 -30,137,082,487 
51 NIPS Nipress Tbk 9,516,000,000 12,023,682,594 -2,765,457,359 -5,129,729,595 
52 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 1,093,009,691 20,531,028,612 84,135,693,171 -5,878,949,132 
53 POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk 25,628,000,000 -6,923,153,743 17,472,279,362 13,122,158,713 
54 PRAS Prima Alloy Steel Tbk 6,372,071,613 -888,568,588 40,536,619,062 -41,865,571,906 
55 PYFA Pyridam Farma Tbk -348,691,399 1,736,189,216 -129,022,191 1,148,182,972 
56 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk -1,677,373,566 -952,140,098 947,405,757 15,668,599,202 
57 RMBA Bentoel International Investama Tbk -192,389,000,000 319,712,000,000 -507,909,617,038 3,653,558,444 
58 SIMA Siwani Makmur Tbk -5,092,934,256 -2,939,781,457 -4,088,081,328 -1,004,934,615 
59 SIPD Sierad Produce Tbk 8,597,000,000 -7,627,000,000 32,584,442,873 -26,107,180,159 
60 SKLT Sekar Laut Tbk 700,000,000 330,544,925 5,756,849,647 -2,872,487,222 
61 SMAR SMART Tbk -59,590,014,126 5,858,545,723 150,654,259,788 17,300,197,858 
62 SMCB Semen Cibinong (Holcim) Tbk 20,476,000,000 392,510,000,000 129,264,000,000 -513,559,000,000 
63 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 394,946,904 1,078,691,063,000 924,403,725,000 -336,420,686,000 
64 SMSM Selamat Sempurna Tbk -28,927,130,513 1,598,134,363 4,708,265,875 -4,936,154,666 
65 SPMA Suparma Tbk 1,295,000,000 2,078,000,000 2,850,030,361 45,558,037 
66 STTP Siantar TOP Tbk -10,510,846,000 30,454,199,569 -2,158,143,446 2,539,889,266 
67 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 64,083,000,000 -22,961,000,000 -40,607,912,412 12,766,391,839 
68 TCID Mandom Indonesia Tbk 32,410,888,034 70,619,405,902 -6,126,235,266 51,896,364,858 
69 TRST Trias Sentosa Tbk -11,730,170,315 53,802,997,858 29,435,324,736 -34,353,937,836 
70 TURI Tunas Ridean Tbk -108,430,000,000 9,636,000,000 496,565,000,000 -325,206,000,000 
71 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 28,430,000,000 -35,221,784,659 122,877,886,589 52,010,078,837 
72 UNTR United Tractors Tbk 379,020,000,000 187,280,000,000 2,155,304,000,000 -167,917,000,000 
73 UNVR Unilever Indonesia Tbk 309,010,000,000 -579,288,000,000 282,155,000,000 144,635,000,000 



 

Lanjutan Lampiran 1 
Data Perusahaan Sampel Penelitian 

       

No KODE Nama Perusahaan NPM 
2006 2007 2008 2009 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 0.00 0.03 0.08 0.07 
2 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk 0.01 0.00 -1.01 -2.21 
3 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 0.01 0.01 0.04 0.08 
4 AKRA AKR Corporindo 0.03 0.03 0.02 0.04 
5 APLI Asiaplast Industries Tbk 0.00 -0.02 -0.02 0.11 
6 ARNA Arwana Citramulia Tbk 0.08 0.09 0.09 0.09 
7 ASGR Astra Graphia Tbk 0.09 0.10 0.08 0.04 
8 ASII Astra International Tbk 0.08 0.11 0.12 0.13 
9 AUTO Astra Otoparts Tbk 0.09 0.11 0.11 0.15 

10 BATA Sepatu Bata  Tbk 0.05 0.07 0.29 0.09 
11 BRNA Berlina Tbk 0.01 0.04 0.04 0.04 
12 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 0.02 0.13 0.12 0.10 
13 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 0.01 0.08 0.12 0.07 
14 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 0.01 0.03 0.02 0.01 
15 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 0.04 0.03 0.01 0.04 
16 DLTA Delta Djakarta Tbk 0.11 0.11 0.13 0.10 
17 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk -0.03 0.01 -0.08 0.07 
18 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 0.09 0.10 0.13 0.08 
19 EKAD Ekadharma Tape Industries Tbk 0.05 0.03 0.02 0.08 
20 ESTI Ever Shine Textile Industry Tbk -0.11 -0.03 -0.04 0.01 
21 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 0.03 0.02 0.86 0.01 
22 FAST Fast Food Indonesia Tbk 0.05 0.06 0.06 0.07 
23 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 0.06 0.05 0.01 0.10 
24 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 0.03 0.04 0.00 0.09 
25 GJTL Gajah Tunggal Tbk  0.02 0.01 -0.08 0.11 
26 HMSP HM Sampoerna Tbk 0.12 0.12 0.11 0.13 
27 IGAR Kageo Igar Jaya Tbk (igarjaya) 0.03 0.04 0.02 0.08 
28 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 0.02 0.05 0.06 0.03 
29 INAF Indofarma (Persero) Tbk 0.01 0.01 0.00 0.00 
30 INAI Indal Aluminium Industry Tbk -0.02 0.00 0.00 -0.03 
31 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 0.03 0.05 0.05 0.08 
32 INDS Indospring Tbk 0.01 0.02 0.03 0.08 
33 INTA Intraco Penta Tbk 0.01 0.01 0.02 0.04 
34 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0.09 0.13 0.06 0.26 
35 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0.04 -0.27 -0.16 0.03 
36 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 0.02 0.02 0.02 0.02 
37 KBLM Kabelindo Murni Tbk 0.04 0.02 0.01 0.01 
38 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 0.01 0.02 0.01 0.01 
39 KLBF Kalbe Farma Tbk 0.11 0.10 0.10 0.12 
40 LION Lion Metal Works Tbk 0.14 0.14 0.16 0.17 
41 LMPI Langgeng Makmur Industri Ltd Tbk 0.01 0.04 0.01 0.02 



 

42 LTLS Lautan Luas Tbk 0.02 0.04 0.45 0.03 
43 MDRN Modern Photo Film Company Tbk 0.00 0.00 1.96 0.01 
44 MERK Merck Tbk 0.18 0.00 0.15 0.20 
45 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 0.08 0.09 0.17 0.21 
46 MLIA Mulia Industrindo Tbk -0.21 -0.37 -0.23 0.46 
47 MRAT Mustika Ratu Tbk 0.04 0.04 0.07 0.06 
48 MTDL Metrodata Electronics Tbk 0.02 0.03 0.02 -0.02 
49 MYOR Mayora Indah Tbk 0.05 0.05 0.05 0.08 
50 MYTX APAC Citra Cetertex Tbk -0.99 0.69 -0.08 0.01 
51 NIPS Nipress Tbk 0.03 0.01 0.00 0.01 
52 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 0.00 0.02 -0.02 0.02 
53 POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk -0.01 -0.25 -0.61 0.34 
54 PRAS Prima Alloy Steel Tbk 0.00 0.00 -0.04 -0.22 
55 PYFA Pyridam Farma Tbk 0.03 0.02 0.02 0.03 
56 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 0.09 0.10 -0.02 0.01 
57 RMBA Bentoel International Investama Tbk 0.05 0.05 0.04 0.00 
58 SIMA Siwani Makmur Tbk 0.01 -0.05 -0.45 -5.83 
59 SIPD Sierad Produce Tbk 0.04 0.01 0.01 0.01 
60 SKLT Sekar Laut Tbk 0.02 0.02 0.01 0.05 
61 SMAR SMART Tbk 0.13 0.12 0.07 0.05 
62 SMCB Semen Cibinong (Holcim) Tbk 0.06 0.05 0.05 0.15 
63 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 0.15 0.19 0.21 0.23 
64 SMSM Selamat Sempurna Tbk 0.08 0.08 0.07 0.10 
65 SPMA Suparma Tbk 0.03 0.03 -0.01 0.03 
66 STTP Siantar TOP Tbk -0.01 0.03 0.01 0.07 
67 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk -0.08 0.03 -0.28 -0.15 
68 TCID Mandom Indonesia Tbk 0.11 0.11 0.09 0.09 
69 TRST Trias Sentosa Tbk 0.02 0.01 0.03 0.09 
70 TURI Tunas Ridean Tbk 0.01 0.04 0.04 0.06 
71 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 0.02 0.03 0.22 0.04 
72 UNTR United Tractors Tbk 0.07 0.00 0.10 0.13 
73 UNVR Unilever Indonesia Tbk 0.15 0.16 0.15 0.17 

 



 

 

Lanjutan Lampiran 1 
Data Perusahaan Sampel Penelitian 

       

No KODE Nama Perusahaan Rata-rata Harga Saham Biasa Penutupan Bulanan 
2007 2008 2009 2010 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 345 547 395 517 
2 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk 97 61 93 113 
3 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 488 433 550 1,099 
4 AKRA AKR Corporindo 2,276 1,088 849 1,235 
5 APLI Asiaplast Industries Tbk 58 58 55 83 
6 ARNA Arwana Citramulia Tbk 315 357 248 251 
7 ASGR Astra Graphia Tbk 510 415 275 498 
8 ASII Astra International Tbk 18,629 34,929 24,092 47,592 
9 AUTO Astra Otoparts Tbk 3,027 3,658 4,002 13,158 

10 BATA Sepatu Bata  Tbk 32,408 20,317 24,833 47,183 
11 BRNA Berlina Tbk 935 695 532 1,039 
12 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 1,925 1,388 1,106 1,174 
13 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 194 301 337 308 
14 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 283 263 287 222 
15 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 633 1,058 1,016 1,046 
16 DLTA Delta Djakarta Tbk 22,242 19,000 39,058 88,579 
17 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 423 398 398 390 
18 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 1,634 1,206 1,350 1,498 
19 EKAD Ekadharma Tape Industries Tbk 136 126 120 198 
20 ESTI Ever Shine Textile Industry Tbk 77 70 51 73 
21 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 354 224 183 220 
22 FAST Fast Food Indonesia Tbk 2,188 2,817 3,204 7,033 
23 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 1,512 1,703 1,476 2,140 
24 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 9,292 14,104 6,825 11,942 
25 GJTL Gajah Tunggal Tbk  542 345 309 1,380 
26 HMSP HM Sampoerna Tbk 13,483 11,142 10,100 27,163 
27 IGAR Kageo Igar Jaya Tbk (igarjaya) 124 86 106 166 
28 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 1,044 845 1,018 2,338 
29 INAF Indofarma (Persero) Tbk 192 122 80 86 
30 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 309 205 203 279 
31 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 1,938 2,085 2,097 4,346 
32 INDS Indospring Tbk 934 1,422 1,198 4,885 
33 INTA Intraco Penta Tbk 557 409 567 1,332 
34 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 6,400 5,888 8,329 15,988 
35 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 287 178 77 106 
36 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 265 153 131 146 
37 KBLM Kabelindo Murni Tbk 107 111 115 117 
38 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 245 170 138 195 
39 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,303 770 1,017 2,315 
40 LION Lion Metal Works Tbk 2,030 2,290 2,592 2,694 



 

41 LMPI Langgeng Makmur Industri Ltd Tbk 169 131 175 251 
42 LTLS Lautan Luas Tbk 462 760 753 785 
43 MDRN Modern Photo Film Company Tbk 611 343 186 1,127 
44 MERK Merck Tbk 50,763 45,833 57,208 77,717 
45 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 53,142 55,792 100,238 191,304 
46 MLIA Mulia Industrindo Tbk 245 301 299 339 
47 MRAT Mustika Ratu Tbk 314 217 322 475 
48 MTDL Metrodata Electronics Tbk 179 120 89 103 
49 MYOR Mayora Indah Tbk 1,666 1,292 2,176 7,540 
50 MYTX APAC Citra Cetertex Tbk 122 83 54 64 
51 NIPS Nipress Tbk 1,825 1,760 1,563 2,349 
52 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 440 232 140 642 
53 POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk 73 111 79 139 
54 PRAS Prima Alloy Steel Tbk 116 107 183 98 
55 PYFA Pyridam Farma Tbk 79 56 84 114 
56 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 589 481 258 164 
57 RMBA Bentoel International Investama Tbk 363 506 625 586 
58 SIMA Siwani Makmur Tbk 242 179 101 124 
59 SIPD Sierad Produce Tbk 69 51 51 55 
60 SKLT Sekar Laut Tbk 150 88 95 141 
61 SMAR SMART Tbk 4,242 5,656 2,595 3,906 
62 SMCB Semen Cibinong (Holcim) Tbk 1,032 993 1,099 2,173 
63 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 23,546 4,240 5,356 8,717 
64 SMSM Selamat Sempurna Tbk 345 622 525 1,037 
65 SPMA Suparma Tbk 284 221 176 240 
66 STTP Siantar TOP Tbk 613 262 190 306 
67 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 3,156 1,266 444 148 
68 TCID Mandom Indonesia Tbk 7,554 6,396 5,967 7,475 
69 TRST Trias Sentosa Tbk 196 196 188 217 
70 TURI Tunas Ridean Tbk 922 755 1,283 1,317 
71 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 535 640 638 923 
72 UNTR United Tractors Tbk 8,567 10,040 11,146 19,746 
73 UNVR Unilever Indonesia Tbk 6,417 7,125 9,446 15,021 



 

Lampiran 2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LAK 292 -1031985000000.00 16402000000000.00 548838985721.9865 1786792732306.64040
TAK 292 -888671000000.00 4271208000000.00 76564515049.0993 398023440080.19050
NPM 292 -5.83 1.96 .0199 .41094
P 292 51.00 191304.00 5331.0788 16769.07733
Valid N (listwise) 292     



 

Lampiran 3 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas 
 

a. Hasil uji normalitas dengan pooled data asli 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 292 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 16288.46457226 

Most Extreme Differences Absolute .379 

Positive .379 

Negative -.320 

Kolmogorov-Smirnov Z 6.478 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal.  
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b. Hasil Uji normalitas pooled data setelah di LN (logaritma natural) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

  Unstandardized 

Residual 

N 292 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.76679892 

Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .090 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.537 

Asymp. Sig. (2-tailed) .108 

a. Test distribution is Normal.  
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2. Uji Multikolonieritas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -21.691 9.654  -2.247 .025   
LAK .215 .066 .187 3.260 .001 .992 1.008

TAK -.046 .069 -.038 -.663 .508 .998 1.002

NPM 8.546 3.408 .144 2.508 .013 .993 1.007
a. Dependent Variable: P       
 
3. Uji Autokolerasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .249a .062 .052 1.77598 1.572 
a. Predictors: (Constant), NPM, TAK, LAK   
b. Dependent Variable: P    

 
4. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .327 5.622  .058 .954   
LAK -.065 .038 -.100 -1.693 .092 .992 1.008

TAK .026 .040 .038 .649 .517 .998 1.002

NPM .791 1.985 .023 .399 .690 .993 1.007
a. Dependent Variable: Abs_UR      
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Hasil Uji Hipotesis 

 
1. Hasil Uji Hipotesis Pooled Data 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -21.691 9.654  -2.247 .025   
LAK .215 .066 .187 3.260 .001 .992 1.008

TAK -.046 .069 -.038 -.663 .508 .998 1.002

NPM 8.546 3.408 .144 2.508 .013 .993 1.007
a. Dependent Variable: P       

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .249a .062 .052 1.77598 1.572 
a. Predictors: (Constant), NPM, TAK, LAK   
b. Dependent Variable: P    

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 60.014 3 20.005 6.342 .000a

Residual 908.379 288 3.154   
Total 968.394 291    

a. Predictors: (Constant), NPM, TAK, LAK    
b. Dependent Variable: P     
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2. Hasil Uji Regresi Data Tahun 2006 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -151.096 60.474  -2.499 .015   
LAK_th2006 2.218 .485 .500 4.575 .000 .809 1.235

TAK_th2006 -.867 1.041 -.088 -.833 .408 .874 1.144

NPM_th2006 43.393 20.214 .220 2.147 .035 .921 1.086

a. Dependent Variable: P_th2007       
Model Summaryb 

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

Estimate Durbin-Watson 

1 .578a .334 .305 1.42149 1.298 
a. Predictors: (Constant), NPM_th2006, TAK_th2006, LAK_th2006  
b. Dependent Variable: P_th2007   

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 69.891 3 23.297 11.530 .000a

Residual 139.423 69 2.021   
Total 209.314 72    

a. Predictors: (Constant), NPM_th2006, TAK_th2006, LAK_th2006   
b. Dependent Variable: P_th2007     
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3. Hasil Uji Regresi Tahun 2007 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -145.759 92.299  -1.579 .119   
LAK_th2007 .024 .077 .042 .312 .756 .757 1.321

TAK_th2007 .433 .693 .073 .625 .534 .999 1.001

NPM_th2007 50.522 33.008 .205 1.531 .130 .757 1.320
a. Dependent Variable: P_th2008       

Model Summaryb 

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

Estimate Durbin-Watson 

1 .241a .058 .017 1.73495 1.584 
a. Predictors: (Constant), NPM_th2007, TAK_th2007, LAK_th2007  
b. Dependent Variable: P_th2008   

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.836 3 4.279 1.421 .244a

Residual 207.694 69 3.010   
Total 220.530 72    

a. Predictors: (Constant), NPM_th2007, TAK_th2007, LAK_th2007   
b. Dependent Variable: P_th2008     
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4. Hasil Uji Hipotesis Tahun 2008 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -74.446 28.544  -2.608 .011   
LAK_th2008 1.507 .338 .480 4.452 .000 .912 1.096

TAK_th2008 -.003 .066 -.005 -.049 .961 .923 1.084

NPM_th2008 14.098 10.037 .146 1.405 .165 .988 1.012
a. Dependent Variable: P_th2009       

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .518a .268 .236 1.60254 1.464 
a. Predictors: (Constant), NPM_th2008, TAK_th2008, LAK_th2008  
b. Dependent Variable: P_th2009   

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 64.878 3 21.626 8.421 .000a

Residual 177.201 69 2.568   
Total 242.079 72    

a. Predictors: (Constant), NPM_th2008, TAK_th2008, LAK_th2008   
b. Dependent Variable: P_th2009     
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5. Hasil Uji Hipotesis Tahun 2009 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -58.799 20.569  -2.859 .006   
LAK_th2009 1.794 .381 .517 4.713 .000 .832 1.202

TAK_th2009 .113 .728 .017 .155 .877 .846 1.182

NPM_th2009 4.481 3.533 .128 1.268 .209 .981 1.019
a. Dependent Variable: P_th2010       

Model Summaryb

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

Estimate Durbin-Watson 

1 .556a .309 .279 1.70162 1.724 
a. Predictors: (Constant), NPM_th2009, TAK_th2009, LAK_th2009  
b. Dependent Variable: P_th2010   

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 89.327 3 29.776 10.283 .000a

Residual 199.791 69 2.896   
Total 289.118 72    

a. Predictors: (Constant), NPM_th2009, TAK_th2009, LAK_th2009   
b. Dependent Variable: P_th2010     
 


