ABSTRAK
PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA KOTOR TERHADAP
RETURN SAHAM
(Studi Kasus Pada Perusahaan Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia)

Oleh
FAJRI ASTUTI

Dalam berinvestasi di bursa saham, para investor memerlukan informasi dalam
penilaian untuk membuat keputusan ekonomi. Salah satunya berasal dari informasi
laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan yang akan menjadi target
investasinya. Arus kas dan laba merupakan beberapa pengukuran yang menunjukkan
kesuksesan manajemen suatu perusahaan. Informasi arus kas digunakan sebagai dasar
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta
menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut, laba berguna
untuk mengukur kinerja perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh komponen arus kas dan laba kotor terhadap return saham.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebanyak 11 perusahaan
tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diambil sebagai sampel
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dari laporan keuangan yang
telah diaudit untuk tahun 2007 sampai tahun 2011. Alat analisis yang digunakan
adalah program SPSS versi 17.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
arus kas operasi terhadap return saham, arus kas investasi terhadap return saham dan
laba kotor terhadap return saham, tetapi tidak berpengaruh signifikan untuk arus kas
pendanaan terhadap return saham.

Kata kunci : Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba kotor dan
return saham.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Return saham merupakan ukuran yang dilihat oleh investor yang akan melakukan
investasi pada suatu perusahaan. Menurut (Ang, 1997 dalam Adiliawan, 2010)
konsep return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal
atas suatu investasi yang dilakukannya. Sedangkan menurut Hartono (2007) return
merupakan hasil yang diperoleh dari investasi atau tingkat keuntungan yang
dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Dengan demikian
return saham merupakan tingkat hasil pengembalian yang akan diperoleh investor
atas investasinya terhadap saham suatu perusahaan.
Berbagai upaya akan dilakukan investor untuk memperoleh keyakinan bahwa
investasi yang akan dilaksanakannya mendapatkan pengembalian (return) yang
sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya berasal dari informasi laporan
keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan yang akan menjadi target investasinya.
Laporan keuangan adalah sumber informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh
pemakai laporan keuangan. Tujuan diterbitkannya laporan keuangan menurut Ikatan
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Akuntan Indonesia (IAI, revisi 2009) adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi.
Investor dan kreditor menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja
perusahaan, karena informasi tentang arus kas digunakan sebagai dasar untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai
kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.
Selain ketiga unsur komponen arus kas tersebut, instrumen laba kotor juga menjadi
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi return saham perusahaan. Menurut Hery
(2009), laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan
(HPP). Laba kotor menyediakan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja
perusahaan dan menilai laba masa depan.
Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini juga menitikberatkan pada
penggunaan laba kotor untuk melihat pengaruhnya pada return saham.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh
Komponen Arus Kas dan Laba Kotor terhadap Return Saham (Studi Kasus
pada Perusahaan Tekstil dan Garmen di Bursa Efek Indonesia).
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1.2. Masalah Penelitian
Masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif terhadap return saham?
2. Apakah arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh positif terhadap return
saham?
3. Apakah arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh positif terhadap return
saham?
4. Apakah laba kotor berpengaruh positif terhadap return saham?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas operasi terhadap return saham.
2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas investasi terhadap return
saham.
3. Untuk mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap return
saham.
4. Untuk mengetahui pengaruh laba kotor terhadap return saham.
1.4. Batasan Masalah
Pada penelitian ini masalah dibatasi supaya peneliti lebih fokus, karena ruang lingkup
peneliti lebih tertuju pada :
1.

Laporan arus kas yang bersumber dari laporan publikasi Bursa Efek Indonesia
berupa laporan keuangan audit perusahaan tekstil dan garment berturut-turut
yaitu periode 2007-2011, dengan metode langsung dan yang digunakan
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merupakan nilai dari arus kas operasi bersih, arus kas investasi bersih dan arus
kas pendanaan bersih.
2.

Laporan laba rugi yang bersumber dari laporan publikasi Bursa Efek Indonesia
berupa laporan keuangan audit perusahaan tekstil dan garment berturut-turut
yaitu 2007-2011 yang digunakan merupakan nilai dari laba kotornya.

3.

Harga saham yang digunakan merupakan harga saham penutupan tiap akhir
tahun dari perusahaan tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia dari tahun
2007-2011.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antaranya:
1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan literatur akuntansi keuangan, selanjutnya dapat dijadikan
sebagai acuan untuk penelitian lanjutan.
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan akan memberi masukan variabel mana
yang penting dalam mengevaluasi perkembangan return saham dan tambahan
pengetahuan mengenai informasi komponen arus kas dan laba kotor terhadap
return saham.
3. Bagi regulator, penelitian ini dapat menemukan pedoman dalam memproyeksi

return saham kedepan. Variable-variabel yang signifikan berpengaruh pada
penelitian terdahulu dan sampai saat ini dapat diartikan sebagai varabel yang
konsisten. Variabel yang konsisten adalah indikator kuat dan penting dalam
memproyeksi return saham.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Laporan Keuangan
2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi. Akuntansi atau
Accounting merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang
kondisi bisnis dan hasil usaha pada suatu waktu atau periode tertentu. Menurut Hery
(2009), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan
perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi
yang berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk
memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan
pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
2.1.2. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan
Data keuangan suatu perusahaan akan tercermin dalam komponen laporan keuangan.
Menurut PSAK (Revisi 2009) komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:
laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif
selama periode, perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode,
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catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan
informasi penjelasan lain.
2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) adalah memberikan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam
pembuatan keputusan ekonomi.
2.2. Laba Akuntansi
Laba Akuntansi (accounting income) merupakan salah satu informasi yang sangat
penting bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Menurut
(Cariri, 2008:130), berdasarkan tingkatannya ada tiga jenis laba, yaitu:
Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih Setelah Pajak.
2.3. Laba Kotor
Menurut Ariani (2010), laba kotor adalah selisih dari pendapatan perusahaan
dikurangi dengan cost barang terjual. Cost barang terjual adalah semua biaya yang
dikorbankan, untuk perusahaan pemanufakturan perhitungan dimulai dari tahap
ketika bahan baku masuk ke pabrik, diolah, hingga dijual.
2.4. Laporan Arus Kas
2.4.1. Pengertian Laporan Arus Kas
Laporan arus kas pada dasarnya adalah pelengkap yang berguna bagi neraca dan
laporan laba rugi. Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan dasar yang
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melaporkan kas yang diterima, kas yang dibayarkan dan perubahannya dari kas yang
dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari bisnis selama satu
periode dalam sebuah format yang menyatakan saldo kas awal dan akhir.
2.4.2. Klasifikasi Laporan Arus Kas
2.4.2.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Menurut IAI (Revisi 2009) jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi
merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat
menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara
kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2.4.2.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Menurut PSAK No. 2 (Revisi 2009) aktivitas investasi adalah perolehan dan
pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
2.4.2.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Menurut Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 2 (Revisi
2009) aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.
2.4.3. Bentuk Laporan Arus Kas
Menurut IAI (Revisi 2009), terdapat 2 (dua) bentuk dalam menyajikan laporan arus
kas: Metode langsung (direct method) dan Metode tidak langsung (indirect method.
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2.4.4. Tujuan Laporan Arus Kas
Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
penerimaan dan pembayaran kas suatu kesatuan selama suatu periode dan
memberikan informasi atas dasar kas mengenai aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan.
2.4.5. Kegunaan Laporan Arus Kas
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (Revisi 2009), laporan arus kas dapat
memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi
perubahan dalam asset neto, struktur keuangannya (termasuk likuiditas dan
solvabilitas) dan kemampuannya mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam
rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
2.5. Pasar Modal
2.5.1. Pengertian Pasar Modal
Pasar modal merupakan salah satu elemen ekonomi, maka aspek untuk memperoleh
keuntungan yang optimal adalah tujuan yang menjiwai pasar modal lembaga jual beli
efek. Di pasar modal perusahaan mengharapkan akan memperoleh modal dengan
biaya murah melalui penjualan dari sahamnya.
2.6. Saham
2.6.1. Pengertian Saham
Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikan dalam bentuk saham (stock). Saham
merupakan salah satu jenis efek yang paling popular diantara surat berharga yang
diperdagangkan di pasar modal. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan
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kepemilikan seseorang atas lembaga atau badan hukum terhadap suatu perusahaan
yang sah secara hukum.
2.6.2. Jenis-jenis Saham
Menurut (Ahmad, 2004 dalam Irianti, 2008) saham dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
1) Menurut Cara Peralihannya
Dilihat dari cara peralihannya, saham dibedakan menjadi: Saham Atas Unjuk
(Bearer Stocks) dan Saham Atas Nama (Registered Stocks).
2) Menurut Hak Tagihannya
Ditinjau dari hak tagihannya saham dibedakan menjadi: Saham Biasa (Common
Stock) dan Saham Preferen (Preffered Stock).
2.7. Harga Pasar Saham
2.7.1. Pengertian Harga Pasar Saham
Harga pasar saham bertindak sebagai barometer dari kinerja bisnis yang dihasilkan
oleh perusahaan dan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan keadaan pasar
bursa.
2.7.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Pasar Saham
Investor melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan baik itu berupa capital
gain atau deviden. Adapun harga pasar saham dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu :
faktor internal dan faktor eksternal.
2.8. Return Saham
2.8.1. Pengertian Return Saham
Return merupakan kembalian yang diperoleh seorang investor dalam bertransaksi
dalam sebuah bursa.
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Return saham suatu periode dapat dihitung menggunakan model penelitian (Ariel,
1987 dalam Kusuma, 2009) dengan formula sebagai berikut:

Rit 

Pt  Pt 1
Pt 1

Keterangan:
Rit = Return saham pada periode t
Pt-1 = Harga saham pada periode t-1
Pt = Harga saham periode t

2.9. Rerangka Pikiran
Rerangka pikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Arus Kas
Operasi Bersih

H1
Arus Kas

H2

Investasi Bersih
Arus Kas
Pendanaan Bersih

Return Saham

H3
H4

Laba Kotor

Gambar 2.1. Rerangka Pikiran
2.10. Pengembangan Hipotesis
2.10.1. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham
Hasil penelitian (Livnat, 1990 dalam Daniati, 2006) yang menguji komponen arus kas
menemukan bukti bahwa komponen arus kas mempunyai hubungan yang lebih kuat
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dengan return saham dibanding hubungan total arus kas dengan return. Berdasarkan
hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H1 = Arus kas operasi berpengaruh positif terhadap return saham
2.10.2. Pengaruh Arus Kas Investasi Terhadap Return Saham
Hasil penelitian (Miller, 1985 dalam Daniati, 2006) membuktikan bahwa peningkatan
investasi berhubungan dengan peningkatan arus kas masa yang akan datang dan
mempunyai pengaruh positif dengan return saham pada saat pengumuman investasi
baru. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H2 =

Arus kas investasi berpengaruh positif terhadap return saham

2.10.3. Pengaruh Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham
Hasil penelitian Rachim (2004) menunjukkan bahwa variabel arus kas pendanaan
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hal tersebut maka
hipotesis yang dirumuskan adalah
H3 =

Arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap return saham

2.10.4. Pengaruh Laba Kotor Terhadap Return Saham
Hasil penelitian Febrianto (2005) menyimpulkan bahwa angka laba kotor lebih
mampu memberikan gambaran yang lebih baik tentang hubungan laba dan harga
saham yang sangat erat pula hubungannya dengan return saham. Berdasarkan hal
tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H4 =

Laba kotor berpengaruh positif terhadap return saham
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (secondary data) yang bersumber
dari laporan publikasi Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan audit dan harga
saham selama tahun 2007-2011.
3.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi
yaitu dengan mengumpulkan data laporan arus kas dan laporan laba rugi yang telah
diaudit serta harga saham yang berasal dari hasil publikasi Bursa Efek Indonesia serta
sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
3.3. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007-2011. Berdasarkan data dari IDX Factbook
2008 diketahui jumlah perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar tahun 2007
sebanyak 17 perusahaan. Proses penentuan sampel penelitian menggunakan teknik
purposive sampling dengan ketentuan:
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1. Terdaftar (listed) di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2011
2. Menerbitkan laporan keuangan audit lengkap secara berturut-turut selama tahun
2007-2011.
3. Memiliki data arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan laba
kotor lengkap secara berturut-turut selama tahun 2007-2011.
4. Memiliki harga penutupan saham (closing price) secara berturut-turut selama
tahun 2007-2011.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka hasil proses penentuan sampel berdasarkan
teknik purposive sampling dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian Perusahaan Tekstil Dan Garmen Terdaftar
(Listed) Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2007-2011
No Emiten

Keterangan
Keuangan
1
1 Apac Citra Centertex Tbk
1
2 Argo Pantes Tbk1
1
3 Delta Dunia Petroindo Tbk
kontinyu
4 Eratex Djaja Tbk1
1
5 Ever Shine Textile Industry Tbk Kontinyu
6 Hanson International Tbk2
2
7 Indorama Synthetics Tbk
Kontinyu
8 Karwell Indonesia Tbk
Kontinyu
9 Pan Brothers Tex Tbk
Kontinyu
10 Panasia Filament Inti Tbk3
3
11 Panasia Indosyntec Tbk
Kontinyu
12 Polychem Indonesia Tbk
Kontinyu
13 Polysindo Eka Perkasa Tbk
Kontinyu
14 Ricky Putra Globalindo Tbk
Kontinyu
15 Roda Vivatex Tbk
Kontinyu
16 Sunson Textile Manufacture
1
Tbk1
17 Tifico Tbk
kontinyu

Kode
MYTX
ARGO
DOID
ERTX
ESTI
MYRX
INDR
KARW
PBRX
PAFI
HDTX
ADMG
POLY
RICY
RDTX
SSTM

TFCO X

Sumber: Bursa Efek Indonesia, (data olahan)
Keterangan keuangan:
1
2
3

Tidak memiliki laporan keuangan lengkap
Tidak memiliki data laba kotor
Tidak memiliki data arus kas pendanaan

Menerbitkan Laporan Keuangan Audit pada Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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Tabel 1, memperlihatkan bahwa terdapat 11 perusahaan tekstil dan garmen yang
terdaftar di BEI selama tahun 2007-2011 yang digunakan sebagai sampel.
3.4. Variabel Penelitian
Variabel-variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:
1) Variabel bebas merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel terikat,
meliputi arus kas operasi (X1), arus kas investasi (X2), arus kas pendanaan (X3),
dan laba kotor (X4).
2) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu
Return saham (Y).
3.5. Definisi Operasional Variabel
1. Arus kas operasi adalah arus kas dari aktivitas penghasil utama pendapatan
perusahaan (principal revenue activities) dan diukur dalam satuan rupiah.
Perubahan arus kas operasi suatu perusahaan selama periode pengamatan (20072011) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
PAOit = (AOit – AOit-1)/AOit-1
Keterangan:
PAOit
AOit
AOit-1
t
i

=
=
=
=
=

Perubahan arus kas operasi perusahaan i pada periode t
Arus kas operasi perusahaan i pada periode t
Arus kas operasi perusahaan i pada periode t-1
tahun
1, 2, … 11

2. Arus kas investasi adalah arus kas dari aktivitas yang menyangkut perolehan atau
pelepasan aset jangka panjang (aset tidak lancar) dan diukur dalam satuan rupiah,
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Perubahan arus kas investasi suatu perusahaan selama periode pengamatan (20072011) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
PAIit

= (AIit – AIit-1)/AIit-1

Keterangan:
PAIit
AIit
AIit-1
t
i

=
=
=
=
=

Perubahan arus kas investasi perusahaan i pada periode t
Arus kas investasi perusahaan i pada periode t
Arus kas investasi perusahaan i pada periode t-1
tahun
1, 2, … 11

3. Arus kas pendanaan adalah arus kas dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan
dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan, dan diukur
dalam satuan rupiah. Perubahan arus kas pendanaan suatu perusahaan selama
periode pengamatan (2007-2011) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
PAPit

= (APit – APit-1)/APit-1

Keterangan:
PAPit
APit
APit-1
t
i

=
=
=
=
=

Perubahan arus kas pendanaan perusahaan i pada periode t
Arus kas pendanaan perusahaan i pada periode t
Arus kas pendanaan perusahaan i pada periode t-1
tahun
1, 2, … 11

4. Laba kotor adalah selisih nilai penjualan dengan harga pokok penjualan dan
diukur dalam satuan rupiah. Perubahan laba kotor suatu perusahaan selama
periode pengamatan (2007-2011) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
PLKit = (LKit – LKit-1)/LKit-1
Keterangan:
PLKit = Perubahan laba kotor perusahaan i pada periode t
LKit
= Laba kotor perusahaan i pada periode t
LKit-1 = laba kotor perusahaan i pada periode t-1
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t
i

= tahun
= 1, 2, … 11

5. Return saham adalah tingkat hasil pengembalian saham dan diukur dalam satuan
persen. Return saham suatu periode dihitung menggunakan model penelitian
(Ariel, 1987 dalam Kusuma, 2009) dengan formula sebagai berikut:
Rit 

Pt  Pt 1
Pt 1

Keterangan :
Rit
Pt-1
Pt
t

=
=
=
=

Return saham pada periode t
Harga saham pada periode t-1
Harga saham periode t
tahun

3.6.Teknik Analisis Data
3.6.1. Uji Asumsi Klasik
a. Sebelum meregresi data, dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih
dahulu agar model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias
(sahih).
Proses perhitungan menggunakan software SPSS 17.0 dan hasil perhitungan
diuji meliputi:
1. Uji kelayakan model dengan uji asumsi klasik sebagai berikut:
a) Uji Normalitas
Dasar pengambilan keputusan Normal P-P Plot of Regression
Standardized Residual adalah: Jika data menyebar di sekitar garis
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diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
Untuk menyakinkan dilakukan juga uji Kolmogorov Smirnov satu
arah. Apabila nilai Z statistiknya tidak signifikan maka suatu data
disimpulkan terdistribusi secara normal.
b) Uji Heteroskedastisitas
Dasar pengambilan keputusannya adalah: Jika tidak ada pola yang
jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.Ditambahkan dengan
uji Glejser, bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara
signifikan terhadap residual absolute maka dalam model regresi
tersebut terjadi heteroskedastisitas.
c) Uji Multikolinieritas
Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah:
1) Mempunyai nilai VIF di bawah angka 10.
2) Mempunyai angka tolerance dibawah angka 1.
d) Uji Autokorelasi.
Jika nilai DW terletak diantara du dan 4-du (du<DW<4-du), maka
dapat diartikan tidak ada autokorelasi (Gujarati, 2003:420).
2. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode statistik
regresi linier berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya
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hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel
independen. Persamaan yang digunakan untuk pengujian Hipotesis adalah:
Y =

a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + et

Keterangan:
Y
a
b
X1
X2
X3
X4
et
i

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Return saham
intercept (konstanta)
koefisien regresi
Arus kas operasi
Arus kas investasi
Arus kas pendanaan
laba kotor
error term (kesalahan pengganggu)
1,2,3,4

3.6.2. Pengujian Hipotesis
Penelitian ini menggunakan taraf Alpha sebesar 5% atau 0,05, untuk mengetahui
apakah terdapat pengaruh yang cukup signifikan dan nyata antara variabel
independen dengan variabel dependennya.
Kriteria pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu:
1. jika tingkat signifikansi < tingkat Alpha (< 0,05); hal tersebut berarti
Hipotesis diterima dengan kata lain ada pengaruh.
2. jika tingkat signifikansi > tingkat Alpha (> 0,05); hal tersebut berarti
Hipotesis ditolak dengan kata lain tidak ada pengaruh.
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Dekriptif Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan tekstil dan garment yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 sampai dengan
tahun 2011 (5 tahun).
4.2. Deskriptif Hasil Penelitian
4.2.1. Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 17.0 diperoleh hasil statistik deskripsi
yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Descriptive Statistics

N
Return Saham
Arus Kas Operasi
Arus Kas Investasi
Arus Kas Pendanaan
Laba Kotor
Valid N (listwise)
Sumber : (data olahan)
Lampiran 11

Minimum Maximum
44
44
44
44
44
44

-.74
-53.70
-22.14
-68.29
-26.00

10.83
43.75
22.89
37.57
15.48

Mean
.8184
.5095
.2039
-2.3957
-.9830

Std.
Deviation
2.02751
11.48918
5.86221
14.71395
5.30152
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Data yang dilihat dari maksimum dan minimum serta deviasi standarnya
menunjukkan bahwa: Return saham memiliki nilai minimum -0,74 dan
maksimum 10,83 dengan deviasi standar sebesar 2,02751. Artinya
perkembangan return saham berkisar -0,74% sampai 10,83%, dengan kisaran
perbedaan antar perusahaan (deviasi standar) adalah 2,03%. Rata-rata return
saham sebesar 0,8184 yang bernilai positif menunjukkan bahwa secara umum
adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap perusahaan sebesar 0,82%.
Arus kas operasi yang memiliki nilai minimum -53,70 dan maksimum 43,75
dengan deviasi standar sebesar 11,48918. Rata-rata arus kas operasi sebesar
0,5095 yang bernilai positif.
Arus kas investasi memiliki nilai minimum -22,14 dan maksimum 22,89
dengan deviasi standar sebesar 5,86221. Rata-rata arus kas investasi sebesar
0,5095 yang bernilai positif.
Sedangkan arus kas pendanaan memiliki nilai minimum -68,29 dan maksimum
37,57 dengan deviasi standar sebesar 14,71395. Rata-rata arus kas pendanaan
sebesar -2,3957 yang bernilai negatif.
Sedangkan laba kotor memiliki nilai minimum -26,00 dan maksimum 15,48
dengan standar deviasi sebesar 5,30152. Rata-rata laba kotor sebesar -0,9830
yang bernilai negatif.
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik
4.2.2.1. Uji Normalitas
Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual yang dapat
dilihat pada gambar 2 (lampiran 12), bahwa titik-titik pada grafik telah
mendekati atau hampir berhimpit dengan sumbu diagonal atau membentuk
sudut 45 derajat dengan garis mendatar. Untuk memperkuat pengujian
normalitas diuji lagi dengan uji One-Sample Kolmogorov- Smirnov dapat
dilihat dari tabel 3 (lampiran 13), didapat bahwa semua data yang ada
terdistribusi secara normal.
4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas
Gambar 3 (lampiran 14), yang memperlihatkan bahwa model penelitian
tidak mempunyai gangguan heteroskedastisitas karena tidak ada pola
tertentu pada grafik. Untuk memperkuat diuji lagi menggunakan uji glejser
yang dapat dilihat pada Tabel 4 (lampiran 15), bahwa pada kolom signifikan
untuk semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari
0,05.
4.2.2.3. Uji Multikolinieritas
Dari Tabel 5 (lampiran 16). Dari tabel tersebut, untuk semua variabel
independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF di
bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala
multikolinearitas.

23

4.2.2.4. Uji Autokorelasi
Tabel 6 (lampiran 17) menunjukkan tidak terdapat autokorelasi bila
dU<DW<4-dU dan hasil uji Durbin-Watson adalah 2,141 berada diantara
1,720 dan 2,280. Penelitian ini dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi.
4.2.3. Uji Hipotesis
Tabel 7. Hasil Uji Regresi
Variabel Independen

B

T

Sig.

Kesimpulan

Aru Arus Kas Operasi

.041

1.975

.049

H1 diterima

Arus Kas Investasi

.172

4.300

.000

H2 diterima

Arus Kas Pendanaan

.017

1.071

.291

H3 ditolak

Laba Kotor
-.129
-2.899
Sumber: (data olahan) Lampiran 18.

.006

H4 diterima

Berdasarkan Tabel 7. maka pengujian keempat hipotesisi penelitian ini dilakukan
dengan uji regresi linear berganda, sebagai berikut:
1. H1 = Arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Diuji dengan regresi linear berganda, arus kas operasi mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,049 sehingga arus kas operasi berpengaruh signifikan
terhadap return saham dan hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya.
2. H2 = Arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Diuji dengan regresi linear berganda, arus kas investasi mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,000 sehingga arus kas investasi berpengaruh signifikan
terhadap return saham dan hipotesis kedua dapat diterima kebenarannya.
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3. H3 = Arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Diuji dengan regresi linear berganda, arus kas pendanaan mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,291 sehingga arus kas pendanaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham dan hipotesis ketiga ditolak kebenarannya.
4. H4 = Laba kotor berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Diuji dengan regresi linear berganda, laba kotor mempunyai nilai signifikansi
sebesar 0,006 sehingga laba kotor berpengaruh signifikan terhadap return saham
dan hipotesis keempat dapat diterima kebenarannya.
4.3. Pembahasan
4.3.1. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Return Saham
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas operasi terbukti berpengaruh
secara signifikan terhadap return saham. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
Adiliawan (2010) yang menemukan bahwa arus kas operasi terbukti secara
signifikan berpengaruh positif terhadap return saham.
4.3.2.Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Return Saham
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas investasi terbukti berpengaruh
secara signifikan terhadap return saham. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
Daniati (2006) yang menemukan bahwa arus kas investasi terbukti secara
signifikan berpengaruh positif terhadap return saham.
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4.3.3.Pengaruh Arus Kas Pendanaan terhadap Return Saham
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas pendanaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian
Daniati (2006) yang menemukan bahwa arus kas pendanaan terbukti secara
signifikan berpengaruh positif terhadap return saham.

4.3.4. Pengaruh Laba Kotor terhadap Return Saham
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba kotor terbukti berpengaruh secara
signifikan terhadap return saham. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian
Suhairi (2006) yang menemukan bahwa laba kotor terbukti secara signifikan
berpengaruh positif terhadap return saham.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Setelah melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab
IV, maka dapat ditarik simpulan sebagai jawaban permasalahan dan sekaligus sebagai
tujuan yang berhasil dicapai. Beberapa simpulan tersebut adalah:
1. Hasil penelitian menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara Arus Kas
Operasi terhadap Return Saham. Dengan demikian H1 diterima, yang
didukung oleh penelitian Adiliawan (2010).
2. Hasil penelitian menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara Arus Kas
Investasi terhadap Return Saham. Dengan demikian H2 diterima, yang
didukung oleh penelitian Daniati (2006).
3. Hasil penelitian menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Arus
Kas Pendanaan terhadap Return Saham. Dengan demikian H3 ditolak,
penelitian ini tidak didukung oleh Daniati (2006) dan Adiliawan (2010) yang
ternyata dalam hasil penelitian mereka menghasilkan simpulan yang saling
terbalik untuk arus kas pendanaan.
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4. Dan hasil penelitian menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara Laba
Kotor terhadap Return Saham. Dengan demikian H4 diterima, tetapi
penelitian ini tidak didukung Daniati (2006).

5.2 Saran
Sesuai dengan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:
1. Hendaknya setiap perusahaan berupaya meningkatkan lagi kinerja keuangannya
dalam mengelola arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan
laba kotor untuk meningkatkan minat para investor berinvestasi ke sahamnya.
2. Hendaknya para investor memilih perusahaan yang memiliki kinerja keuangan
yang baik dalam mengelola arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas
pendanaan, dan laba kotor dalam keputusan investasinya.
3. Hendaknya para peneliti lebih lanjut dapat menggunakan periode yang lebih
panjang dan kelompok industri yang lebih besar guna mendapatkan informasi
yang lebih jelas dan komprehensif di masa mendatang.
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