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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan, 

pertumbuhan arus kas operasi, pertumbuhan arus kas investasi, pertumbuhan arus 

kas pendanaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap return saham (studi empiris 

pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015).  

Data yang digunakan adalah Laporan keuangan perusahaan LQ 45 selama 

periode 2010-2015. 2008-2011. Pengumpulan sampel dilakukan dengan metode  

purposive sampling  dan diperoleh 96 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda. Variabel Independen yang digunakan adalah Nilai 

Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Arus Kas Investasi, 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan Dan Pertumbuhan Perusahaan dan variabel 

dependen yang digunakan adalah return saham. Model analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda. Dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji f dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial nilai perusahaan 

berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan pertumbuhan arus kas operasi, 

pertumbuhan arus kas investasi, pertumbuhan arus kas pendanaan dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap return saham. Secara simultan nilai 

perusahaan, pertumbuhan arus kas operasi, pertumbuhan arus kas investasi, 

pertumbuhan arus kas pendanaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap return 

saham (studi empiris pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2015). 

Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas Operasi, Pertumbuhan 

Arus Kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan.  

Pertumbuhan Perusahaan dan return saham. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan berkeinginan untuk dapat memperluas dan 

mengembangkan usahanya dengan tujuan memperoleh laba yang meningkat pula. 
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Perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat dari segi kualitas produk yang 

dihasilkan, teknologi yang digunakan, tenaga kerja yang handal, maupun kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Di era globalisasisemua itu sangatlah penting agar 

perusahaan dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Untuk dapat 

melakukan hal tersebut, perusahaan memerlukan dana yang cukup besar. Dana 

tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti membeli 

bahan baku, membayar gaji para karyawan, dan biaya overhead pabrik. Oleh 

sebab itu, perusahaan yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan 

sahamnya di pasar modal dengan tujuan untuk memperoleh investor yang ingin 

menanamkan modalnya pada perusahaan dengan cara membeli saham dari 

perusahaan tersebut. 

Keputusan investasi dalam suatu aset membutuhkan analisis dan 

pemahaman terhadap informasi sehingga keputusan investasi tersebut dapat 

memberikan keuntungan yang optimal bagi investor. Salah satu informasi yang 

diharapkan mampu memberi bantuan kepada pemakai dalam membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat financial adalah laporan keuangan. Berinvestasi dipasar 

modal memerlukan pengetahuan yang cukup pengalaman, serta naluri bisnis 

untuk menganalisis resiko serta keuntungan yang akan didapat. Investor harus 

berhati-hati dalam membuat keputusan dan menganalisis dengan memahami 

informasi yang berhubungan dengan perusahaan yang menerbitkan saham. 

Analisis tersebut berguna untuk menilai saham-saham yang akan dipilih dan untuk 

mengetahui tingkat return yang diharapkan. 

Widya dan Wahidahwati (2013) berpendapat saham adalah 

tandapenyertaan modal terhadap suatu perseroan dimana dengan saham tersebut 

seorang investor dapat mempunyai hak atas kekayaan perusahaan. Saham 

merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang paling populer. 

Menerbitkan saham adalah salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan 

untuk pendanaan perusahaan. 

Investasi merupakan suatu   bentuk komitmen untuk menyertakan dana 

padas atu asset atau lebih selama beberapa periode mendatang. Tujuan utama 

orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan.   Dalam manajemen 

investasi tingkat keuntungan investasi disebut return saham. Suatu hal yang 

sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang 

diinvestasikannya (Utomo, 2011).  

Penelitian ini dilakukan dengan memperluas penelitian yang dilakukan 

oleh Ginting (2012) dengan beberapa perbedaan. Pasar modal yang semakin 

berkembang khususnya di Indonesia, mengakibatkan semua informasi yang 

relevan dapat digunakan sebagaimana masukan atau dasar pertimbangan dalam 

menilai suatu harga saham. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti mencoba 

menambahkan variabel nilai perusahaan dan pertumbuhan perusahaan yang 

diduga berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Sriwardany (2006) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan akan menunjukkan sampai seberapa jauh perusahaan akan 

menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan. Dalam hubungannya dengan 

leverage, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sebaiknya 

menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya 
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keagenan (agency cost) antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhannya yang rendah sebaiknya menggunakan 

utang sebagai sumber pembayarannya kerena penggunaan utang akan 

mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur. 

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja 

perusahaan yang juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya. 

Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan bahwa nilai perusahaanya juga baik. 

Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan 

dapat didefinisikan sebagai nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi 

investor terhadap emiten bersangkutan (Sefty dan Nurul, 2012). 

Dengan demikian, judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas Operasi, 

Pertumbuhan Arus Kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan, dan 

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan LQ 45 

Periode 2010-2015. 

 

PerumusanMasalah 

1. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015? 

2. Apakah pertumbuhan arus kas operasi berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015? 

3. Apakah pertumbuhan arus kas investasi berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015? 

4. Apakah pertumbuhan arus kas pendanaan berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015? 

5. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap rerurn saham 

Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015? 

6. Apakah nilai perusahaan, pertumbuhan arus kas operasi, pertumbuhan 

arus kas investasi, pertumbuhan arus kas pendanaa dan perumbuhan 

perusahaan berpengaruh terhdap return saham Pada Perusahaan LQ 45 

Periode 2010-2015? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham 

Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

2. Untuk mengetahui pertumbuhan arus kas operasi berpengaruh terhadap 

return sahamPada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

3. Untuk mengetahui pertumbuhan arus kas investasi berperngaruh 

terhadap return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

4. Untuk mengetahui pertumbuhan arus kas pendanaan berpengaruh 

terhadap  return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

5. Untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

6. Untuk mengetahui nilai perusahaan, pertumbuhan arus kas operasi, 

pertumbuhan arus kas investasi, pertumbuhan arus kas pendanaan dan 



 

4 
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015.  

 

KAJIAN  PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Return Saham 

Return saham disebut sebagai pendapatan saham dan merupakan 

perubahan nilai harga saham, yang berarti semakin tinggi perubahan harga saham 

maka semakin tinggi return yang dihasilkan Ginting (2012:42). Sebagai seorang 

investor yang rasional, hasil pengembalian saham sangat diperhatikan sehingga 

marginal keuntungan atau kerugian akan selalu dapat dipantau guna memperoleh 

kepastian bisnis. 

Jogiyanto (dalam Seno, 2011) mengemukan bahwa return bagi pemegang 

saham biasa berupa penerimaan deviden tunai ataupun adanya perubahan harga 

saham. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspentasi yang belum terjadi tetapi 

yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang.  

 

Nilai Perusahaan 

Nurlela (dalam Rina & Meva, 2014) mengemukan bahwa nilai perusahaan 

adalah nilai pasar. Nilai pasar digunakan dikarenakan nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga 

saham  perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para 

pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para professional 

diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris dalam perusahaan. Nilai 

Perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas 

perusahaan yang beredar. 

 

Pertumbuhan Arus Kas Operasi 

PSAK 2004 Nomor 2 halaman 15 (dalam Trisnawati & Wahidahwati, 

2013) mengemukakan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikantor yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan oprasi perusahaan, membayar deviden, dan melakuan investasi baru 

tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

 

Pertumbuhan Arus Kas Investasi  

Arus kas investasi merupakan arus kas yang mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan dan melibatkan asset jangka 

panjang. Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah arus kas yang 

disebabkan oleh adanya perolehan dari penjualan surat-surat berharga bukan 

ekuivalen kas, asset produktif jangka panjang (Ginting, 2012). 

Aktivitas investasi mempengaruhi aset jangka panjang, seperti aset tetap 

dan investasi (Horngern dan Harrison 2007:101). Horngren and all (2000:84) 

menyatakan bahwa arus kas dari kegiatan investasi menyajikan arus kas yang 
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terkait dengan pembelian atau penjualan tanah, bangunan, dan peralatan serta 

aktiva jangka panjang lainnya. 

Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibanding dengan 

arus kas keluarnya maka arus bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan 

dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil 

dibanding dengan arus kas keluarnya maka arus kas bersih yang digunakan dalam 

aktivitas investasi dilaporkan (Hery, 2016:100) 

 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan  

Kegiatan pendanaan (financing activities) melibatkan upaya-upaya untuk 

memperoleh dana selaku peminjam atau penerbit sekuritas dan membayar kembali 

pinjaman tersebut serta sekuritas yang diterbitkan. Arus kas dari kegiatan 

pendanaan memperlihatkan arus kas kepada dan dari penyedia modal. Jika 

informasi yang diperlukan mengenai arus kas ini tidak tersedia, maka akuntan 

akan menganalisis perubahan pada semua pos neraca kecuali kas (Horngren and 

all, 2000:72 & 84).  

 

Pertumbuhan Perusahaan  

Pertumbuhan merupakan dampak atas arus dana perusahaan dari 

perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penurunan volume 

usaha. Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun 

eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi 

perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, 

dan investorpun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari 

investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik (Safrida, 2008). 

Machfoedz (dalam Dewi, 2014) mengemukan bahwa pertumbuhan 

(growth) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem 

ekonomi untuk industri yang sama. Growth merupakan perubahan total aset baik 

peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu 

periode (satu tahun). 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Return Saham 

 Nilai perusahaan adalah nilai jual suatu perusahaan dalam pasar modal. 

Nilai perusahaan merupakan bentuk memaksimalkan tujuan perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran para pemilik saham. Present value merupakan nilai 

sekarang dari keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham yang akan 

diterima pada masa yang akan datang. Kemakmuran pemilik saham meningkat 

apabila harga saham yang dimiliki meningkat. Nilai perusahaan merupakan salah 

satu tolak ukur bagi para investor terhadap perusahaan, yang kemudian dikaitkan 

dengan harga saham ( Fidhayatin dan Dewi, 2012).  

Penelitian ini menggunakan istilah nilai perusahaan dengan price to book 

value, dimana PBV yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek 

perusahaan. Pamadanu (2012) yang menguji nilai perusahaan terhadap return 
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saham membuktikan bahwa nilai perusahaan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. Hal ini karena apabila suatu perusahaan 

memiliki harga saham per lembar saham lebih tinggi dari nilai buku perlembar 

saham perusahaan. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham  

Harry (dalam Yuana, 2014) mengemukan bahwa arus kas yang paling 

utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi.Ada dua metode 

yang dapat digunakan didalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas 

bersih dari aktivitas operasi yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. 

 Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

deviden dan melakukan investasi  baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar.Sehingga arus kas operasi dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai 

kondisi perusahaan (Ginting, 2012). 

 

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas Investasi Terhadap Return Saham  

Salah satu fungsi pokok manajemen keuangan adalah keputusan investasi 

yaitu mengalokasikan modal yang terhimpun ke dalam asset perusahaan, termasuk 

memilih investasi yang memberi hasil paling baik dari alternatif yang ada. Arus 

Kas investasi merupakan arus kas yang mencerminkan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan dan melibatkan asset jangka panjang. 

Trisnawati dan Wahidahwati (2012) menyatakan bahwa aktivitas dari arus 

kas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan dan pelepasan aktiva 

jangka panjang (aktivatidak lancar) serta investasi lain termasuk dalam setara kas, 

mencakup aktivitas meminjamkan uang dan mengumpulkan piutang tersebut serta 

memperoleh dan menjual investasi dan aktiva jangka panjang yang produktif. 

Aktivitas investasi mencerminkan pengeluran kas sehubungan dengan sumber 

daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. 

  

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham 

Naimah (dalam Ginting, 2012:41) mengemukakan bahwa arus kas 

pendanaan (Financing activities) meliputi pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. 

Arus kas pendanaan merupakan arus kas yang diperoleh karena adanya kegiatan 

pinjaman dan pembayaran hutang, perolehan sumber daya dari pemilik 

perusahaan,serta pemberian imbalan atas investasi bagi pemilik perusahaan. Arus 

kas aktivitas pendanaan dapat mempertahankan proporsi kepemilikan perusahaan.  

Trisnawati dan wahidahwati (2012) dari penelitiannya yang menguji 

pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham, membuktikan bahwa arus 

kas dari aktivitas pendanaan  mempunyai pengaruh positif terhadap return saham. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Return Saham  
Sriwardany (2006) mengemukan bahwa tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan akan menunjukkan sampai seberapa jauh perusahaan akan 
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menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan. Dalam hubungannya dengan 

leverage, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sebaiknya 

menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya 

keagenan (agency cost) antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhannya yang rendah sebaiknya menggunakan 

utang sebagai sumber pembayarannya kerena penggunaan utang akan 

mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur.  

 Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun 

eksternal suatu perusahaan karena dapat memberikan suatu aspek positif bagi 

mereka. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan 

tanda bahwa perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dan mereka 

mengharapkan rate of return (tingkat pengembalian) dari investasi mereka, dan 

memberikan hasil yang lebih baik. Dari penelitian (Lestari, 2014) pertumbuhan 

perusahaan tidak mempunyai perngaruh terhadap Return saham. 

 

Hipotesis 

 H1 : diduga nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

 H2 : diduga pertumbuhan arus kas operasi berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H3 : diduga pertumbuhan arus kas investasi berpengaruh terhadap return 

sahamPada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H4 : diduga pertumbuhan arus kas pendanaan berpengaruh tehadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H5 : diduga pertumbuhan perusahaan  berpengaruh terhadap return 

saham. 

H6 : diduga nilai perusahaan, pertumbuhan arus kas operasi, pertumbuhan 

arus kas investasi, pertumbuhan arus kas pendanaan dan 

pertumbuhan perusahaan   terhadap return saham Pada Perusahaan 

LQ 45 Periode 2010-2015 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

Objek penelitian ini berhubungan dengan Return Saham, Nilai Perusahaan, 

Pertumbuhan Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Arus Kas Investasi, Pertumbuhan 

Arus Kas Pendanaan, dan Pertumbuhan Perusahaan. Objek dan ruang lingkup 

dalam penelitian ini adalah Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2015. Laporan keuangan perusahaan dalam penelitian dapat didownload di 

website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 1. Waktu yang akan diteliti dalam 

penelitian adalah periode 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.  

 

Metode Penelitian  

Metode dalam penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif 

yaitu mendeskripsikan peristiwa dan kejadian untuk mengetahui hubungan satu 

variabel dengan variabel lainnya dengan memperoleh data dalam bentuk angka-
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angka atau bilangan numerik berupa laporan keuangan seperti laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi di Bursa Efek Indonesia. 

 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dependen (Y) 

Return saham 

Return saham disebut sebagai pendapatan saham dan merupakan 

perubahan nilai harga saham, yang berarti semakin tinggi perubahan harga saham 

maka semakin tinggi return yang dihasilkan (Ginting, 2012). Return saham dapat 

diukur dengan rumus, 

 

dimana:   

 = Tingkat keuntungan saham  pada periode t  

 = Harga saham i pada periode t  

= Harga saham i pada periode t-1  

 

Varibel Independen (X) 

Nilai Perusahaan 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. Menurut Brigham dan Ehrhardt dalam Ayuningtias (2013), Nilai 

perusahaan  merupakan  persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan terbuka  yang terdaftar di BEI  dalam mengelola sumber daya pada 

tahun berjalan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini di proksi melalui price to 

book value (PBV), yaitu perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai 

buku per saham masing-masing perusahaan terbuka. 

 

    Share Price 

Price to Book Value  (PBV) =     

 Book Value Per Share 

 

Nilai buku per lembar saham menunjukan aktiva bersih (net assets) yang 

dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham (Jogiyanto, 

2003). Aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka 

nilai buku per lembar saham dapat diketahui dengan rumus, sebagai berikut: 

  Total Ekuitas 

Nilai buku per lembar saham =  

 Jumlah Saham Beredar 

 

dimana :  Share Price   = Harga Saham  

 Book Value per Share = Nilai buku per lembar saham 
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Pertumbuhan Arus Kas Operasi 
Trisnawati dan Wahidahwati (2013) menyatakan bahwa arus kas dari 

aktivitas operasi adalah jumlah kas bersih yang berasal dari aktivitas penghasilan 

utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

innvestasi dan aktivitas pendanaan. Pertumbuhan arus kas operasi dapat diukur 

dengan rumus, 

  

 

dimana: AKO  = Arus Kas Operasi 

AKO (t) = Arus Kas Operasi i pada periode t 

  AKO(t-1) = Arus Kas Operasi i pada periode t-1 

 

Pertunbuhan Arus Kas Investasi 
Trisnawati dan Wahidahwati (2013) menyatakan bahwa arus kas yang 

berasal dari aktivitas investasi adalah jumlah arus kas bersih yang berasal dari 

perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak 

masuk setara kas. Pertumbuhan arus kas investasi dapat diukur dengan rumus, 

 

 

dimana: AKI  = Arus Kas Investasi 

  AKI(t)  = Arus Kas Investasi i pada periode t 

  AKI(t-1) = Arus Kas Investasi i pada periode t-1 

 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan 
Arus kas pendanaan meliputi perutumbuhan arus kas yang dihasilkan dari 

kegiatan pendanaan perusahaan. Trisnawati danWahidahwati (2013) menyatakan 

bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan adalah jumlah arus kas bersih yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal perusahaan dan 

pinjaman perusahaan. Pertumbuhan arus kas pendanaan dapat diukur dengan 

rumus, 

 

 

dimana: AKP  = Arus Kas Pendanaan 

AKP(t)  = Arus Kas Pendanaan i pada periode t 

  AKP(t-1) = Arus Kas Pendanaan i pada periode t- 

 

Pertumbuhan Perusahaan 
Lestari (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan 

potensial yang tinggi memiliki kecenderungan menghasilkan arus kas yang tinggi 

di masa yang akan datang dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga 
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menungkinkan perusahaan untuk memiliki biaya modal yang rendah Pertumbuhan 

perusahaan dapat diukur dengan rumus,   

 

 

 

 

dimana: P.T.A   = Pertumbuhan Total Aktiva 

  Total Aktiva (t) = Total Aktiva i pada periode t  

  Total Aktiva (t-1) = Total Aktiva i pada periode t-1 

Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara atau dengan teknik dokumentasi, 

baik tertulis maupun elektronik yang berupa data historis laporan-laporan 

keuangan tahunan perusahaan LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2010-2015 yang diunduh di website www.idx.co.id. 
 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel  

 Populasi dalam penelitian ini adalahseluruh perusahaan yang masuk dalam 

index LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

berdasarkan pada metode purposive sampling. Adapun kriteria digunakan untuk 

memilih sampel sebagai berikut: 

1. Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai tahun  2015. 

2. Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI dari tahun 2010 dan tidak pernah 

keluar dan  masuk sampai tahun  2015. 

3. Perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan 

auditnya secara konsisten dan lengkap selama periode pengamatan tahun 

2010-2015. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 

tahun  2015 

45 

2 Perusahaan LQ 45 yang keluar dan masuk dalam periode 

2010-2015 

(24) 

3 Perusahaan yang tidak menerbitkan dan mempublikasikan 

laporan keuangan auditnya secara konsisten dan lengkap 

selama periode pengamatan tahun 2010-2015. 

 

(5) 

 Total Sampel 16 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Metode Analisis Data 

Uji Statistik Deskriptif  

Ghozali (2013) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan 

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

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi). 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal.  

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam penelitian 

ini, untuk menguji normalitas data dilakukan melalui uji statistik parametrik one-

sample Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

data terdistribusi secara normal. 

 

Uji Multikolinearitas  

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10.  

 

Uji Autokorelasi 

Ghozali (2013) menyatakan baahwa uji autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Hal ini sering di temukan pada data time series. Ada beberapa cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Pengujian autokorelasi pasamodel 

regresi dilaksanakan dengan Durbin Watson Test yang dikembangkan oleh J. 

Durbin dan G. Watson pada tahun 1951. 
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Uji Durbin Watson Test hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocor intercept relation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variable 

independen. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskesdatisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskesdatisitas. 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Cara yang kedua yaitu dengan 

melakukan Uji Spearman. Apabila nilai signifikansi keseluruhan variabel 

independennya diatas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa analisis regresi adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel dependen. 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Analisis ini juga dapat menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

dimana: Y  = Return saham 
a  = Konstanta 

  b  = Koefisien masing-masing variabel 

X1  = Nilai perusahaan 

  X2  = Pertumbuhan arus kas operasi 

  X3  = Pertumbuhan arus kas investasi 

  X4  = Pertumbuhan arus kas pendanaan 

  X5  = Pertumbuhan perusahaan 

  e  = error tems (variabel penganggu) 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Signifikansi Parameter Individiual (Uji Statistik t) 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 



 

13 
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 

menggunakan uji statistik t, dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik 

t dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

a. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA. Artinya, 

suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan menolak HA. Artinya, 

suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)  

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat.  

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA, 

berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan menolak HA, 

berarti masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

Koefisien Determinasi  

Ghozali (2013) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R
2
) adalah 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

 Berdasarkan pada teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, maka 

dari  perusahaan LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, yang 

memenuhi kriteria sampel berjumlah 16 perusahaan. Pada penelitian ini 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu penelitian sampel 

berdasarkan kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Nilai 

Perusahaan.Pertumbuhan Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Arus Kas Investasi, 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Return Saham 

akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlibat dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return_Saham 96 -.897297 1.500000 .07630011 .359082502 
Nilai_Per 96 1.050000 8.740000 3.28416667 1.485147284 
Pertumbuhan_AKO 96 -.968563 42.779264 1.06942959 4.975514110 
Pertumbuhan_AKI 96 -.930868 29.995727 .94734589 3.666925337 
Pertumbuhan_AKP 96 -.999268 48.073527 1.80907266 6.974418521 
PP 96 -.082632 .563590 .15734662 .093068642 

Valid N (listwise) 96     

 

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 

 Dari hasil statistik deskriptif tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa: 

1. Variabel Return Saham dengan nilai n=96 memiliki nilai minimum sebesar -

0,89729 dan nilai maksimum sebesar 1,5 dengan rata-rata 0,07630011 dan 

standar deviasi sebesar 0,359082502. 

2. Variabel Nilai Perusahaan dengan nilai n=96 memiliki nilai minimum sebesar 

1,05 dan nilai maksimum sebesar 8,74 dengan rata-rata 3,28416667 dan 

standar deviasi sebesar 1,485147284. 

3. Variabel Pertumbuhan Arus Kas Operasi dengan nilai n=96 memiliki nilai 

minimum sebesar -0,968563 dan nilai maksimum sebesar 42,779264 dengan 

rata-rata 1,06942959 dengan standar deviasi sebesar 4,975514110. 

4. Variabel Pertumbuhan Arus Kas Investasi dengan nilai n=96 memiliki nilai 

minimum sebesar -0,930868 dan nilai maksimum sebesar 29,995727 dengan 

rata-rata 0,94734589 dengan standar deviasi sebesar 3,666925337. 

5. Variabel Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dengan nilai n=96 memiliki nilai 

minimum sebesar -0,999268 dan nilai maksimum sebesar 48,073527 dengan 

rata-rata 1,80907266 dengan standar deviasi sebesar 6,974418521. 

6. Variabel Pertumbuhan Perusahaan Perusahaan dengan nilai n=96 memiliki 

nilai minimum sebesar 0.082632 dan maksimum sebesar 0,563590 dengan 

rata-rata 0,15734662 dengan standar deviasi sebesar 0,93068642. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation .33757103 

Most Extreme Differences 
Absolute .094 
Positive .094 
Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z .923 
Asymp. Sig. (2-tailed) .362 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 
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 Dari hasil pengujian pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,923 dan signifikan pada 0,362, sehingga dapat 

disimpulkan nilai (Asymp. Sig.( 2-tailed) 0,362>0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa Nilai Perusahaan, Pertumbuhan  Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Arus Kas 

Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan, Pertumbuhan Perusahaan dan 

Return Saham terdistribusi secara normal. 

 

Hasil Uji multikolonieritas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolera
nce 

VIF 

1 

(Constant) -.230 .101  -2.268 .026   
Nilai_Per .062 .024 .257 2.549 .012 .969 1.032 

Pertumbuhan_AKO .002 .007 .031 .311 .756 .970 1.031 

Pertumbuhan_AKI .002 .010 .022 .219 .827 .998 1.002 

Pertumbuhan_AKP .005 .006 .098 .902 .369 .833 1.200 

PP .565 .416 .147 1.360 .177 .846 1.183 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 

 Dari hasil uji mutikolinieritas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance semua 

variabel > 0,1 dan semua nilai variabel VIF < 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.1 Hasil Uji Scatterplot 
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 Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas, maupun dibawah 

angka 0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

model regresi ini. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji 

Korelasi Spearman yaitu dengan melakukan analisis korelasi Spearman antara 

residual dengan masing-masing variabel independen. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Correlations 

 Unstandar
dized 
Residual 

Nilai_
Per 

Pertumb
uhan_A
KO 

Pertu
mbuha
n_AKI 

Pertumb
uhan_A
KP 

PP 

S
p
e
a
r
m
a
n'
s 
r
h
o 

Unstand
ardized 
Residual 

Correlation Coefficient 1.000 .041 .059 -.080 -.091 .081 

Sig. (2-tailed) . .694 .570 .436 .378 .434 

N 96 96 96 96 96 96 

Nilai_Pe
r 

Correlation Coefficient .041 1.000 .016 .116 .010 .231
*
 

Sig. (2-tailed) .694 . .879 .261 .925 .023 

N 96 96 96 96 96 96 

Pertumb
uhan_A
KO 

Correlation Coefficient .059 .016 1.000 -.076 .205
*
 .170 

Sig. (2-tailed) .570 .879 . .464 .045 .099 

N 96 96 96 96 96 96 

Pertumb
uhan_A
KI 

Correlation Coefficient -.080 .116 -.076 1.000 -.052 .101 

Sig. (2-tailed) .436 .261 .464 . .612 .328 

N 96 96 96 96 96 96 

Pertumb
uhan_A
KP 

Correlation Coefficient -.091 .010 .205
*
 -.052 1.000 .140 

Sig. (2-tailed) .378 .925 .045 .612 . .174 

N 96 96 96 96 96 96 

PP 

Correlation Coefficient .081 .231
*
 .170 .101 .140 1.000 

Sig. (2-tailed) .434 .023 .099 .328 .174 . 

N 96 96 96 96 96 96 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat nilai signifikansi semua variabel lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

      Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Durbin-Watson 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .341
a
 .116 .067 .346821261 2.292 

a. Predictors: (Constant), PP, Pertumbuhan_AKI, Pertumbuhan_AKO, Nilai_Per, 
Pertumbuhan_AKP 
b. Dependent Variable: Return_Saham 

Sumber:Data diolah, SPSS V.21. 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan 

nilai α dengan nilai dl (N=96,K=5) =1,5600 dan du=1,7781. Nilai dw (2,292) > du 

(1,7781), dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 
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Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.230 .101  -2.268 .026 

Nilai_Per .062 .024 .257 2.549 .012 

Pertumbuhan_AKO .002 .007 .031 .311 .756 

Pertumbuhan_AKI .002 .010 .022 .219 .827 

Pertumbuhan_AKP .005 .006 .098 .902 .369 

PP .565 .416 .147 1.360 .177 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 

 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y= -0,230+0,62X1+0,002X2+0,002X3+0,005X4+0,565X5 e 

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -0,230. Hal ini berarti bahwa jika 

varibel-variabel independen tidak ada, maka besarnya nilai perusahaan 

yang terjadi adalah sebesar -0,230. 

2. Nilai koefisien regresi variabel Nilai Perusahaan (X1) sebesar-0,062. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Nilai Perusahaan 

akan mengakibatkan penurunan Return  Saham sebesar  0,062.  

3. Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Arus Kas Operasi (X2) 

sebesar 0,062. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan 

Pertumbuhan Arus Kas Operasi maka akan mengakibatkan kenaikan 

Return  Saham sebesar  0,062. 

4. Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Arus Kas Investasi (X3) 

sebesar 0,002, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan 

Pertumbuhan Arus Kas Investasi maka akan mengakibatkan peningkatan 

Return Saham sebesar  0,002. 

5. Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan (X4) 

sebesar 0,002, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan maka akan mengakibatkan peningkatan 

Return Saham sebesar  0,002. 

6. Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Perusahaan (X5) sebesar 

0,565, menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pertumbuhan Perusahaan 

maka akan mengakibatkan peningkatan Return Saham sebesar  0,565. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji t  

 Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh 

yang berarti (signifikan) antara variabel independen (Nilai Perusahaan, Arus Kas 
Operasi, Arus Kas Investasi, Arus kas Pendanaan, dan Pertumbuhan Perusahaan) 
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secara parsial terhadap variabel dependen (Return Saham). Pengujian dilakukan 

menggunakan uji t dengan tingkat pengujian pada α=5% dengan kebebasan atau 

df (n-k-1) dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah banyaknya variabel 

dalam penelitian. Kemudian dicari pada distribusi nilai t tabel dengan df 90 maka 

ditemukan nilai t tabel sebesar 1,98667. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji t 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.230 .101  -2.268 .026 

Nilai_Per .062 .024 .257 2.549 .012 

Pertumbuhan_AKO .002 .007 .031 .311 .756 

Pertumbuhan_AKI .002 .010 .022 .219 .827 

Pertumbuhan_AKP .005 .006 .098 .902 .369 

PP .565 .416 .147 1.360 .177 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 

 

Hasil Uji t Untuk Nilai Perusahaan 

Hipotesis pengujiannya adalah:  

Ho : artinya nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H1 : nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham Pada Perusahaan 

LQ 45 Periode 2010-2015 

 Dari tabel diatas diperoleh hasil t hitung Nilai Perusahaan sebesar 2,549 dan 

t tabel sebesar 1,98667, dengan perbandingan t hitung>t tabel (2,549>1,98667), 

dengan nilai signifikan0,012 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak 

dan H1 diterima nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

 

Hasil Uji t Untuk Pertumbuhan Arus Kas Operasi  

Hipotesis pengujiannya adalah:  

Ho : artinya pertumbuhan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H2 : artinya pertumbuhan arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham 

Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

 Dari tabel diatas diperoleh nilai t hitung pertumbuhan arus kas operasi 

sebesar 0, 311 dan t tabel sebesar 1, 98667, dengan perbandingan t hitung< ttabel 

(0,311 < 1,98667), dengan nilai signifikan 0,756 > 0,05. Dari hasil pengujian 

diatas maka Ho diterima dan H2 ditolak artinya pertumbuhan arus kas operasi 

tidak berpengaruh terhadap return sahamPada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-

2015. 

 

Hasil Uji t Untuk Pertumbuhan Arus Kas Investasi 

Hipotesis pengujiannya adalah: 
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Ho : artinya pertumbuhan arus kas investasi tidak berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H3 : pertumbuhan arus kas investasi berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung pertumbuhan arus kas investasi sebesar 

0,219 dan t tabel sebesar 1,98667, dengan perbandingan t hitung< t tabel 

(0,219<1,98667), dengan nilai signifikan 0,827 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas 

maka Ho diterima dan H3 ditolak artinya pertumbuhan arus kas investasitidak 

berpengaruh terhadap return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

 

Hasil Uji t Untuk Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

Ho : artinya pertumbuhan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H4 : artinya pertumbuhan arus kas pendanaan berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung pertumbuhan arus kas pendanaan sebesar 

0,902 dan t table sebesar 1,98667, dengan perbandingan t hitung<t tabel (0,902 > 

1,98667), dengan nilai signifikan 0,369 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka 

Ho diterima dan H4 ditolak artinya pertumbuhan arus kas pendanaan tidak 

berpengaruh terhadap return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

 

Hasil Uji t Untuk Pertumbuhan Perusahaan 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

Ho : artinya pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap return 

saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H5 : artinya pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham 

Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung pertumbuhan arus kas pendanaan sebesar 

1,360 dan t tabel sebesar 1,98667, dengan perbandingan t hitung< t tabel (1,360 > 

1,98667), dengan nilai signifikan 0,177 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka 

Ho diterima dan H5 ditolak artinya pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015 

 

Hasil uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama 

sama terhadap  variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas Operasi, 

Pertumbuhan arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan 

Pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham 

Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. Pengujian dilakukan menggunakan 

uji-F dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat 

kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah banyaknya sampel dan (k) adalah 

banyaknya variabel dalam penelitian. Sehingga Ftabel didapat sebesar 2,32. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria 

dalam pengujian uji F sebagai berikut: 
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1. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H6 diterima, dapat 

diartikan bahwa variabel Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas 

Operasi, Pertumbuhan arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas 

Pendanaan dan Pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

2. Apabila Fhitung < Ftabel maka Ho diterima H6 ditolak dapat diartikan 

bahwa Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas Operasi, Pertumbuhan 

arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan Pertumbuhan 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.424 5 .285 2.367 .046
b
 

Residual 10.826 90 .120   

Total 12.249 95    
a. Dependent Variable: Return_Saham 
b. Predictors: (Constant), PP, Pertumbuhan_AKI, Pertumbuhan_AKO, Nilai_Per, 
Pertumbuhan_AKP 

Sumber: Data diolah, SPSS V.21.0 

 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

Ho : artinya Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas Operasi, Pertumbuhan 

arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan Pertumbuhan 

perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap return saham 

Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

H6 : artinya Nilai Perusahaan. Pertumbuhan Arus kas Operasi, Pertumbuhan 

arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan Pertumbuhan 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham Pada 

Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

 Dari tabel di atas diperoleh hasil Fhitung Nilai Perusahaan, Pertumbuhan 

Arus kas Operasi, Pertumbuhan arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas 

Pendanaan dan Pertumbuhan perusahaan sebesar 2,367 dan F tabel sebesar 2,32, 

dengan perbandingan F hitung> F tabel (2,367> 2,32), dengan nilai signifikan 

0,046< 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H6 diterima artinya 

Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas Operasi, Pertumbuhan arus kas 

Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan Pertumbuhan perusahaan secara 

simultan berpengaruh terhadap return saham Pada Perusahaan LQ 45 Periode 

2010-2015. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 Menurut Priyatno (2011:251) analisis determinasi digunakan untuk 

mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

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

1 .341
a
 .116 .067 .346821261 

a. Predictors: (Constant), PP, Pertumbuhan_AKI, Pertumbuhan_AKO, Nilai_Per, 
Pertumbuhan_AKP 
b. Dependent Variable: Return_Saham 

 

 Nilai Adjusted R Square sebesar 0,067 atau 6,7% berarti bahwa Return 

Saham dipengaruhi sebesar 6,7% oleh Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas 

Operasi, Pertumbuhan arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan 

Pertumbuhan, sedangkan 93,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

oleh peneliti. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap Nilai Perusahaan memiliki nilai 

signifikan 0,012<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham Pada Perusahaan LQ 

45 Periode 2010-2015. Hasil Penelitian ini konsisten Fidhayatin dan Dewi (2012) 

dengan hasil penelitian Nilai perusahaan berpengaruh terhadap Return Saham. Hal 

ini membuktikan bahwa Apabila price to book value semakin tinggi maka 

semakin tinggi pula keuntungan suatu perusahaan. Hal ini akan berpengaruh juga 

pada minat investor untuk membeli saham, dengan adanya penawaran dari 

investor pada harga saham mengakibatkan harga yang tinggi maka return pun 

juga akan tinggi. Semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin tinggi nilai 

return saham perusahaan. 

Pertumbuhan Arus Kas Operasi memiliki nilai signifikan 0,756>0,05 maka 

Ho diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Arus Kas 

Operasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2012) yang mendapatkan hasil 

Pertumbuhan Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Return Saham. Hasil ini 

tidak konsisten karena perbedaan tahun pengamatan. Hal ini membuktikan bahwa 

kandungan informasi pada laporan arus kas memberikan dukungan yang lemah 

bagi investor. Pengaruh yang tidak signifikan karena investor tidak menggunakan 

informasi arus kas operasi sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi. 

Dimana arus kas dan laba akuntansi kadangkala memberikan informasi yang 

bertentangan, yaitu kenaikan laba dapat diikuti oleh penurunan arus kas. 

Pertumbuhan arus kas Investasi memiliki nilai signifikan 0,827>0,05 maka 

Ho diterima dan H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan arus kas 

investasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2012) yang mendapatkan hasil 

pertumbuhan arus kas investasi tidak berengaruh terhadap return saham. Hal ini 

membuktikan bahwa aktivitas investasi tidak mencerminkan tingkat kemampuan 

perusahaan dalam keadaan tetap tumbuh di masa datang sehingga memberikan 

sinyal yang positif terhadap investor akan jaminan investasinya di masa yang akan 
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datang. Sehingga informasi yang terkandung dalam arus kas investasi belum 

sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pasar modal. 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan memiliki nilai signifikan sebesar 

0,369<0,05 maka Ho diterima dan H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Ginting (2012) yang 

mendapatkan hasil pertumbuhan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas pendanaan tidak 

mencerminkan kinerja perusahaan dalam memperoleh Return saham. Informasi      

yang  terkandung dalam arus kas pendanaan  belum    sepenuhnya     digunakan 

sebagai   dasar pengambilan keputusan dalam pasar modal.   

Pertumbuhan perusahaan memiliki nilai  signifikan sebesar 0,177 <0,05 

maka Ho diterima dan H5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil yang dilakukan oleh Lestari (2014) yang mendapatkan hasil 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal tersebut 

membuktikan bahwa informasi pertumbuhan perusahaan tidak dapat menjadi hal 

yang bernilai khusus bagi investor. Investor tidak memberikan respon secara 

positif mengenai informasi adanya pertumbuhan perusahaan. 

Dalam uji F nilai signifikansi sebesar 0,046<0,05  dengan demikian H6 

diterima, hal ini menunjukkan bahwa Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas 

Operasi, Pertumbuhan arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan 

Pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham 

Pada Perusahaan LQ 45 Periode 2010-2015. 

 Nilai Adjusted Square sebesar 0,067 atau 6,7% berarti bahwa return saham 

dipengaruhi sebesar 6,7% oleh Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus kas Operasi, 

Pertumbuhan arus kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan 

Pertumbuhan perusahaan, sedangkan 93,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Secara parsial Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 periode 2010-2015. 

2. Secara parsial Pertumbuhan Krus kas operasi tidak berpengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan LQ 45 periode 2010-2015. 

3. Secara parsial Pertumbuhan Arus Kas Investasi tidak berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 periode 2010-2015. 

4. Secara parsial Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap return  saham pada perusahaan LQ 45 periode 2010-2015. 

5. Secara parsial Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan LQ 45 periode 2010-2015. 

6. Secara simultan Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas Operasi, 

Pertumbuhan Arus Kas Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan, dan 

Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 periode 2010-2015. 
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Saran 

1. Didalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen 

namun peneliti menyarankan agar menambah variabel independen. Karena 

masih banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi return 

saham selain arus kas misalnya kepemilikan saham dan lain-lain. 

2. Didalam tahun penelitian ini  terbatas, hanya enam (6) tahun saja namun 

peneliti menyarankan penelitian selanjutnya menambahkan jumlah periode 

tahun yang akan diteliti dan objek yang diteliti lebih banyak misalnya 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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