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ABSTRAK 

Tomi, 2016 : Pengaruh Komponen Arus Kas, Laba Kotor dan Dividend Yield     

Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. 

Pada umumnya tujuan investor melakukan investasi mengharapkan 

return yang nantinya akan diterima secara optimal investasinya pada suatu 

perusahaan. Keberadaan informasi laporan arus kas, merupakan salah satu 

informasi penting yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna seperti 

investor untuk menilai serta membandingkan nilai sekarang dari kas masa depan 

dalam berbagai perusahaan. Selain arus kas, parameter kinerja perusahaan yang 

dapat perhatian utama dari investor adalah laba dikarenakan infomasi laba 

diperlukan untuk menilai perubahaan potensial yang memungkinkan dikendalikan 

dimasa akan datang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompoenen arus 

kas (arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan), laba kotor dan 

dividend yield terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari periode 2012-2014 sebanyak 

130 perusahaan. Pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling 

sehingga diperoleh 24 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. 

Hasil penelitian penelitian secara simultan menunjukkan variabel arus 

kas operasi, arus kas investasi, arus kas, pendanaan, laba kotor dan dividend yield 

berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan penelitian secara parsial 

menunjukkan arus kas investasi dan arus kas pendanaan berpengaruh terhadap 

return saham, sedangkan arus kas operasi, laba kotor dan dividend yield tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Besarnya koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) sebesar 0.146 hal ini menunjukkan 0.146% variabel return saham 

http://www.idx.co.id/
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dijelaskan oleh arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba kotor 

dan dividend yield. 

Kata Kunci : Return Saham, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 

Pendanaan, Laba Kotor dan Dividend Yield. 

 

1.             PENDAHULUAN 

Pasar modal sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun seperti saham dan 

obligasi. Di samping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana 

yang efesien, karena adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana 

(investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang 

optimal. Sebelum memulai berinvestasi di pasar modal bagi investor dan calon 

investor laporan arus kas berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

investasi tersebut seberapa besar dan keuntungan dalam pencapai return yang di 

inginkan untuk menilai kemampuan perusahaan. laporan arus kas merupakan 

laporan yang mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk melakukan 

kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, Informasi arus kas 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas 

tersebut. Informasi arus kas dikatakan bermakna apabila digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan oleh investor memiliki ekspektasi untuk 

memperoleh return sebesar-besarnya dengan resiko investasi sekecil mungkin. 

Selain arus kas, parameter kinerja perusahaan yang dapat perhatian 

utama dari investor dan kreditor dari laporan keuangan adalah laba. Laporan laba 
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menyajikan informasi kinerja perusahaan diperlukan untuk menilai perubahaan 

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.  

Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin menarik pula 

investor untuk memiliki return saham perusahaan tersebut. Laba kotor merupakan 

salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen agar termotivasi bekerja 

secara optimal demi memperoleh keuntungan dan return yang diharapkan 

investor. Febrianto dan Widiastuty (2005), dalam penelitian memberikan 

prespektif baru bahwa angka laba kotor lebih mampu memberikan gambaran yang 

lebih baik tentang hubungan antara laba dengan harga saham. 

Umumnya investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya yaitu dengan mengharapkan pembagian dalam bentuk dividen. 

dividen merupakan keuntungan yang nantinya akan diterima oleh investor  dalam 

investasinya, setiap investor menginginkan tingkat return yang sepadan dengan 

jumlah investasinya pada suatu perusahaan. Kondisi inilah yang memotivasi 

investor memiliki saham, selain itu juga return merupakan salah satu indikator 

untuk meningkatkan kesejahteraan para investor dan pemegang saham. Penelitian 

ini merupakan pengulangan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian oleh Adiliawan (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa Arus Kas 

Operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Arus Kas 

Pendanaan menunjukkan pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap harga 

saham. Sementar itu Arus Kas Investasi dan Laba Kotor menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan dan positif terhadap harga saham. Dan penelitian oleh Latief 

(2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa Arus kas Operasi dan Arus Kas 
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Pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Arus 

Investasi dan Laba Akuntansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

return saham. Sementara itu variabel Dividend Yield berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap return saham. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komponen Arus 

Kas, Laba Kotor dan Dividend Yield Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012-2014”.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah arus kas aktivitas operasi berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah arus kas aktivitas investasi berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah arus kas aktivitas pendanaan berpengaruh terhadap return 

saham? 

4. Apakah laba kotor terhadap berpengaruh return saham? 

5. Apakah dividend yield berpengaruh terhadap return saham? 

6. Apakah arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas 

aktivitas pendanaan, laba kotor dan dividend yield secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham? 

2.           KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1         Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas (cash flow statement) adalah laporan yang 

memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan dan investasi 
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perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara 

yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir  kas (Simamora, 2000:488). Informasi 

arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan 

setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangakan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai entitas. 

(PSAK 2012 No.2, paragraf 3). 

Arus kas aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 

pendanaan (Simamora, 2000:491). Arus kas aktivitas operasi terutama diperoleh 

dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas 

tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan paristiwa lain yang 

mempengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas 

operasi adalah : (PSAK 2012 No. 2, paragraf 13). 

Arus kas aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva 

jangka panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas (Simamora, 

2000:492). Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal aktivitas investasi adalah 

penting arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk 

sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan.  Beberapa contoh arus kas yang berasal aktivitas investasi adalah : (PSAK 

2012 No. 2, paragraf 15). 

Arus kas aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang melibatkan 

perubahaan jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan (Simamora, 

2000:493). Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan 
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adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan 

oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas pendanaan adalah : (PSAK 2012 No. 2, paragraf 16). 

2.2           Laba Kotor 

Laba kotor (gross profit) adalah selisih penjualan dikurangi harga 

pokok penjualan (Syahrial & Purba, 2013:77). Persentase laba kotor dihitung 

dengan membagi laba kotor dengan pendapatan dari penjualan bersih 

menunjukkan ukuran profitabilitas yang memungkinkan perbandingan perusahaan 

dari tahun ke tahun. Setiap perusahaan dipastikan berusaha untuk memperoleh 

laba atau keuntungan yang maximal demi kelangsungan perusahaan. Pada 

umumnya target laba ditentukan lebih dahulu yang disebut dengan budget atau 

anggaran laba. Dengan adanya budget laba yang harus dicapai, maka pihak 

manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. 

2.3           Dividend Yield 

Dividend yield adalah sebagai hasil persentase dari keuntungan 

perlembar saham dibagi dengan harga pasar per lembar saham yang diterima 

perusahaan (Hirt, 2006 dalam Margaretha & Damayanti, 2008). Dividend yield 

merupakan komponen yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang 

diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dividend yield digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan dalam membagikan keuntungan atas pendapatan 

saham. Tingginya suatu dividend yield menunjukkan bahwa suatu pasar modal 

dalam keadaan undervalued, yaitu jika harga saham lebih kecil dari nilai 

wajarnya, maka saham tersebut harus dibeli dan ditahan sementara (buy and hold) 
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dengan tujuan memperoleh capital gain jika kemudian harga naik. Hirt (2006) 

dalam (Margaretha & Damayanti, 2008) mengemukan rumus dividend yield 

sebagai berikut : 

Dividend Yield=
                 

                      
  

Keterangan : 

DY    = Dividen Yiled 

DPS   = Dividend Per Share 

MPS  = Market Price Per Share 

2.4           Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2009:199), return merupakan hasil yang diperoleh 

dari investasinya. Return saham dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, Return 

realisasi (realized return) dan Return ekspektasi (expected return). Return 

realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi 

dihitung menggunakan data historis. Return realisasi penting karena digunakan 

sebagai salah satu pengukuran dari perusahaan. return realisasi atau return histori 

ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan 

resiko masa datang. Return ekspektasi (expected return) adalah return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan 

return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum 

terjadi. . Rumus untuk menghitung estimasi hasil yang diharapkan (expected 

return) menurut Sunariyah (2000), dalam Sinaga Hardian (2010), dapat diliahat 

sebagai berikut : 
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Expected return = Div t + Pt + P0 

                                                        P0 

Keterangan :  

Div    = Dividen yang diharapkan per lembar saham (DPS) 

Pt       = Harga yang diharapkan periode tahun sekarang 

Pt -1     = Harga yang diharapkan periode tahun sebelumnya 

2.5           Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuat 

kerangka pemikiran yang menggambarkan komponen arus kas, laba kotor dan 

dividend yield terhadap return saham. Kerangka pemikiran adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 
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2.6           Pengembangan Hipotesis 

2.6.1        Pengaruh Arus Kas Aktivitas Operasi Terhadap Return Saham  

Arus kas aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama 

pendapatan perusahaan dari aktivitas lainnnya yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan pendanaan. Livnat dan Zarowin (1990) dalam Daniati dan Suhairi 

(2006) menguji komponen arus kas menemukan bukti bahwa komponen arus kas 

mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan return saham dengan total arus kas 

dengan return. Ini terlihat dari penelitian yang menunjukkan dari arus kas operasi 

dalam periode tertentu akan mempengaruhi harga saham melalui pengaruhnya 

pada arus kas, sehingga diharapkan komponen arus kas dari operasi mempunya 

hubungan yang signifikan dengan return saham. 

Secara teori, semakin tinggi kas operasi perusahaan maka semakin 

tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehinggga semakin besar 

pula nilai expected return saham. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas 

operasi perusahaan maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan 

tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expected return saham ( Sinaga 

Hardian, 2010). 

H1 : Diduga arus kas aktivitas operasi berpengaruh terhadap return saham. 

2.6.2        Pengaruh Arus Kas Aktivitas Investasi Terhadap Return Saham 

Arus kas investasi adalah perolehan dan perlepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Miller dan Rock 

(1985) dalam Daniati dan Suhairi (2006) melakukan pengujian mengenai 

pengaruh investasi terhadap return saham. Hasil menemukan bahwa peningkatan 
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investasi berhubungan dengan peningkatan arus kas masa yang akan datang 

mempunyai pengaruh positif dengan return saham pada saat pengumuman 

investasi baru. 

 Secara teori, semakin tinggi kas investasi perusahaan maka semakin 

tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehinggga semakin besar 

pula nilai expected return saham. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas 

investasi perusahaan maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan 

tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expectd return saham (Sinaga Hardian, 

2010).  

H2 : Diduga arus kas aktivitas investasi berpengaruh terhadap return saham. 

2.6.3        Pengaruh Arus Kas Aktivitas Pendanaan Terhadap Return Saham 

Arus kas aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang melibatkan 

perubahan jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. miller dan 

Rock (1985) dengan signalling theory bahwa pasar akan bereaksi negatif terhadap 

pengumuman pendanaan dari kas karna akan berpengaruh terhadap arus kas dari 

operasi yang lebih rendah untuk masa yang akan datang, selain itu jua 

mengindetifikasi adanya sinyal lain yang berpengaruh terhadap arus kas dari 

pendanaan yaitu perubahaan dividen yang sangan erat hubungannya dengan 

return saham. 

  Secara teori, semakin tinggi kas pendanaan perusahaan maka semakin 

tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehinggga semakin besar 

pula nilai expected return saham. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas 

pendanaan perusahaan maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan 



Fakultas Ekonomi 
Universitas Maritim Raja Ali Haji  Page 11 
 

tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expected return saham (Sinaga 

Hardian, 2010). 

 H3 : Diduga arus kas aktivitas pendanaan berpengaruh terhadap return saham. 

2.6.4        Pengaruh Laba Kotor Terhadap Return Saham 

Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan dan harga 

pokok penjualan (HPP). Menurut Febrianto dan Widiastuty (2005) menyimpulkan 

prepektif baru mengatakan laba kotor lebih mampu memberikan gambar yang 

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

hubungannya dengan return saham. 

 Secara teori, semakin besar laba diperoleh perusahaan maka semakin 

tinggi minat investor untuk berintraksi di perusahaan, sehinggga semakin besar 

pula nilai expected return saham. Dan sebaliknya, semakin kecil laba yang 

diperoleh perusahaan maka semakin kecil minat investor untuk berintestasi di 

perusahaan tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai expected return saham 

(Sinaga Hardian, 2010).  

H4 : Diduga laba kotor berpengaruh terhadap return saham 

2.6.5        Pengaruh Dividend Yield Terhadap Return Saham 

Dividen yield adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang 

saham dibandingkan dengan harga saham. Gular and Yimaz (2008) dalam 

Magaretha dan Damayanti (2008) mengatakan bahwa kekuatan yang dapat 

diprediksi dividen yield berasal dari peranan kebijakakan dividen dalam 

membagikan hasil return yang telah diperoleh perusahaan kepada para pemegang 
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saham. Serta dividend yield juga menjelaskan return atas nilai indeks tertimbang 

pada masing-masing perusahaan. 

 Margaretha dan Damayanti (2008), hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dividend yield berpengaruh signifikan terhadap stock return. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Latief (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dividend yield tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

H5 : Diduga dividend yield berpengaruh terhadap return saham. 

3.             METODOLOGI PENELITIAN 

3.1      Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya mengenai pengaruh laporan arus kas aktivitas 

operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pendanaan, laba kotor dan 

dividend yield serta memberikan gambaran terhadap return saham. Sehingga nanti 

akan memudahkan para pembaca dalam memahami pokok pembahasaan yang 

dilakukan dalam penelitian.  

 3.2      Metode Penelitian 

penelitian ini merupakan penelitian metode diskriptif dan verifikatif. 

Menurut Sugiyono (2015:35), metode diskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaaan 

terhadap keberdaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih 

(variabel yang berdiri sendiri). Dalam hal ini penelitian diskriptif bertujuan 
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mendeskripsikan pengaruh arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, 

arus kas aktivitas pendanaan, laba kotor, dividend yield dan return saham. 

Menurut Gulo (2002:21), Penelitian verifikatif merupakan pengujian 

terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris, dan hasilnya bisa 

menolak atau mengukuhkan, atau merevisi teori yang bersangkutan. Dalam hal ini 

penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui hubungan arus kas operasi, arus 

kas investasi, arus kas pendanaan, laba kotor dan dividend yield dengan return 

saham. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah 

diterima atau ditolak. 

3.3     Variabel Penelitian 

3.3.1     Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:39). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah return saham, yang berasal dari harga pasar saham 

yang diperoleh dari harga saham penutupan (closing price) setiap tahun. Jenis 

return yang digunakan dalam penelitian ini adalah return realisasi atau sering 

disebut actual. aktual return masing-masing saham selama periode peristiwa 

dirumuskan sebagai berikut (Jogiyanto, 2009:200) :  

Rit = Pt  - Pt-1 

     Pt-1 

Dimina : 

Rit     =  Return saham satu pada periode.    

Pt      =  Harga saham satu pada periode t. 

Pt-1   = Harga saham satu pada periode t-1. 
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3.3.2     Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2015:39).  

1. Arus kas aktivitas operasi 

Arus kas aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. Pengukuran dari variabel penelitian 

ini adalah (Adiliawan, 2010) : 

PAO  = AOt  – AOt-1         

   AOt-1 

Dimana : 

PAO     = Perubahan arus kas aktivitas operasi. 

AOt     = Arus kas aktivitas operasi pada periode t. 

AOt-1   = Arus kas aktivitas operasi pada periode t-1. 

2. Arus kas aktivitas investasi 

Arus kas aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva 

jangka panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. 

pengukuran dari variabel penelitian ini adalah (Adiliawan, 2010) : 

PAI = AIt – AIt-1 

            AIt-1 

Dimana : 

PAI     = Perubahan arus kas aktivitas investasi. 

AIt      = Arus kas aktivitas investasi pada periode t. 

AIt-1   = Arus kas aktivitas investasi pada periode t-1. 
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3. Arus kas aktivitas pendanaan 

Arus kas aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang melibatkan 

perubahaan jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

pengukuran dari variabel penelitian ini adalah (Adiliawan, 2010) : 

 PAP = APt – APt-1 

  APt-1 

Dimana : 

PAP    = Perubahaan arus kas aktivitas pendanaan. 

APt       = Arus kas aktivitas pendanaan pada periode t. 

APt-1   = Arus kas aktivitas pendanaan pada periode t-1. 

4. Laba Kotor 

Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan 

harga pokok penjualan (HPP). Pengukuran variabel penelitian ini 

adalah (Adiliawan, 2010) : 

PLK = LKt – LKt-1 

  LKt-1 

Dimana : 

PLK    = Perubahan laba kotor perusahaan  

LKt     = Laba kotor pada tahun t. 

LKt-1   = Laba kotor pada tahun t-1. 

5. Dividend Yield 

Dividend yield sebagai hasil presentase dari keuntungan per lembar 

saham dibagi dengan harga pasar per lembar saham yang diterima 
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perusahaan. Pengukuran variabel penelitian ini adalah (Hirt, 2006 

dalam Margaretha & Damayanti, 2008) : 

Dividend Yield=
                 

                      
  

3.4     Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis data 

2. Pengumpulan data 

Sumber penelitian ini diperoleh dari : 

A.  Laporan keuangan auditan perusahaan periode 2012-2014 diperoleh di 

www.idx.co.id. 

B. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah closing price 

tahunan perusahaan periode 2012-2014, diperoleh dari 

www.yahoofinance.com.  

3. Pengumpulan data 

  Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

A. Studi kepustakaan 

B. Dokumentasi 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
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3.5      Prosedur Penentuan Populasi dan Sampel 

3.5.1     Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014 yang berjumlah 130 

perusahaan. 

3.5.2     Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Pemilihan sampel dalam penelitian 

dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan 

dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki sehingga 

layak dijadikan sampel. Adupun kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014 secara terus menerus. 

2. Perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan keuangan 

auditannya yang dinyatakan dalam angka rupiah per 31 desember 2012-

2014.    

3. Perusahaan yang sahamnya aktif selama periode 2012-2014. 

4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian dari tahun 

2012-2014. 
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5. Perusahaan yang mempublikasikan pembagian dividen selama periode 

2012-2014. 

Dari 130 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2012-2014 yang memenuhi dan bisa dijadikan kriteria-

kriteria berjumlah 24 perusahaan.  

 3.6     Metode Analisis 

Analisis data dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang 

menguraikan proses pencarian dan penyusunan data dengan meregresikan 

hubungan variabel independen ke variabel dependen yang diuji lebih lanjut 

sehingga dapat lebih mudah dipahami. Adapun pengujian dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut :  

1. Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

B. Uji Multikolonieritas 

C. Uji Autokorelasi 

D. Uji Heteroskedastisitas 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

3. Uji Hipotesis 

A. Determinasi 

B. Uji F atau Uji Silmutan 

C. Uji T atau Uji Parsial 
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4.       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1           Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

4.1.1        Deskripsi Objek Penelitian 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat atau wadah yang 

bertindak sebagai penyelenggara dan menyediakan sistem untuk mempertemukan 

penjual dan pembeli dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), karena memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan 

jenis usaha lain dan hasil penelitian diharapkan mencerminkan reaksi pasar 

modal.  

4.1.2        Deskripsi Data Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan jumlah populasi 130 emiten. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling. Berdasarkan proses purposive sampling yang telah dilakukan maka 

terdapat 24 perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian. 

4.1.3        Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return Saham 72 -.9900 1.4831 .094093 .4598190 

AKO 72 -44.7793 4.6098 -.467476 5.4033722 

AKI 72 -2.1115 7.9064 .574557 1.4722677 

AKP 72 -68.5732 14.7858 -.992614 8.6651934 

LK 72 -.9122 1.3797 .112529 .2259646 

DY 72 .0023 152.3809 6.412735 23.3941397 

Valid N (listwise) 72     
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(Sumber: Hasil Output SPSS 21, 2016) 

Dari hasil uji deskriptif statistik pada table 4.1 diatas dapat diketahui 

bahwa sebagai berikut: 

1. jumlah data (N) sebanyak 72 data, ini berdasarkan jumlah sampel 

sebanyak 24 perusahaan dan periode penelitian selama 3 tahun (24x3 = 

72). 

2. Return Saham memiliki nilai minimum -0.9900, nilai maksimum 

1.4831, dengan nilai rata-rata 0.094093 dan nilai standard deviasi 

0.4598190. nilai return saham tertinggi diwakili oleh perusahaan PT. 

Kimia Farma (persero) Tbk. (KAEF) pada tahun 2014. Sedangkan nilai 

return saham terendah diwakili oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 

(MLBI) pada tahun 2014. 

3. AKO memiliki nilai minimum -44.7793, nilai maksimum 4.6098, 

dengan nilai rata-rata -0.467476 dan nilai standard deviasi 5.4033722. 

Nilai arus kas operasi tertinggi diwakili oleh perusahaan PT. Gajah 

Tunggal Tbk. (GJTL) pada tahun 2012. Sedangkan nilai arus kas 

operasi terendah diwakili oleh PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) pada 

tahun 2012. 

4. AKI memiliki nilai minimum -2.1115, nilai maksimum 7.9064, dengan 

nilai rata-rata  0.574557dan nilai standard deviasi 1.4722677. Nilai 

arus kas investasi tertinggi diwakili oleh perusahaan PT. Handjaya 

Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) pada tahun 2012. Sedangkan nilai 
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arus kas investasi terendah diwakili oleh PT. Semen Indonesia Tbk 

(SMGR) pada tahun 2012. 

5. AKP memiliki nilai minimum -68.5732, nilai maksimum 14.7858, 

dengan nilai rata-rata -0.992614 dan nilai standard deviasi 8.6651934. 

Nilai arus kas pendanaan tertinggi diwakili oleh perusahaan PT. 

Gudang Garam Tbk. (GGRM) pada tahun 2013. Sedangkan nilai arus 

kas pendanaan terendah diwakili oleh PT. Kimia Farma (persero) Tbk 

(KAEF) pada tahun 2014. 

6. LK memiliki nilai minimum -0.9122, nilai maksimum 1.3797, dengan 

nilai rata-rata 0.112529 dan nilai standard deviasi 0.2259646. Nilai 

laba kotor tertinggi diwakili oleh perusahaan PT. Multi Bintang 

Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2013. Sedangkan nilai laba kotor 

terendah diwakili oleh PT. Keramik Indonesia Assosiasi Tbk (KIAS) 

pada tahun 2014. 

7. DY memiliki nilai minimum 0.0023, nilai maksimum 152.3809, 

dengan nilai rata-rata 6.412735 dan nilai standard deviasi 23.3941397. 

Nilai dividend yield tertinggi diwakili oleh perusahaan PT. Taisho 

Pharmaseutical Indonesia Tbk. (SQBB) pada tahun 2014. Sedangkan 

nilai dividend yield terendah diwakili oleh PT. Merek Indonesia Tbk 

(MERK) pada tahun 2012. 
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4.2            Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1         Hasil Uji Normalitas 

Table 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .40654295 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .133 

Positive .082 

Negative -.133 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.128 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber: Hasil Output SPSS 21, 2016) 

 

Dari hasil uji statistik table 4.2 diatas, menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov sebesar 1.128 dan signifikansinya pada 0.157 > 0.05, hal ini 

mengindikasikan maka H0 dapat diterima, yang berarti data residual berdistribusi 

normal.  

4.2.2        Hasil Uji Multikolonieritas  

Table 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas  

  
Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

AKO .973 1.028 

AKI .975 1.026 

AKP .991 1.009 

LK .949 1.054 

DY .992 1.008 
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a. Dependent Variable: Return Saham 

(Sumber: Hasil Output SPSS 21,2016) 

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan hasil tidak ada variabel independen yang terdapat nilai tolerance 

kurang dari 0.10 dan hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF), 

menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang terdapat nilai VIF 

lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak 

adanya multikolinearitas.  

4.2.3      Hasil Uji Autokorelasi 

Table 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

                       Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .467
a
 .218 .159 .4216612 1.874 

a. Predictors: (Constant), DY, LK, AKP, AKO, AKI 

b. Dependent Variable: Return Saham 

       (Sumber: Hasil Output SPSS 21,2016) 

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan sebesar 1.874 nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai table dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, 

jumlah sampel (n) 72 dan jumlah variabel independen 5 (k=5). Dari table Durbin-

Watson dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson berada di antara batas bawah 

(dl) 1.4732 dan batas atas (du) 1.7688. Nilai Durbin-Watson 1.874 berada diatas 

nilai du = 1.7688 dan kurang dari 4-1.7688 (4-du), 1.7688<1.874<2.2312 maka 

dapat disimpulkan hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terjadinya 

autokorelasi dalam model regresi. 
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4.2.4        Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Table 4.5 

Hasil Uji Glejser (Uji Heteroskedastisitas) 

    Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .312 .042  7.417 .000 

AKO .007 .006 .133 1.097 .276 

AKI .008 .024 .042 .343 .733 

AKP .002 .004 .068 .562 .576 

LK -.128 .157 -.100 -.831 .419 

DY -.002 .001 -.157 -1.303 .197 

a. Dependent Variable: Abs 

               (Sumber: Hasil Output SPSS 21, 2016) 

Dari hasil uji diatas, menunjukkan AKO (Arus Kas Operasi) terhadap 

residual (Abs), menghasilkan signifikansi 0.276. AKI (Arus Kas Investasi) 

terhadap residual (Abs), menghasilkan signifikansi 0.733. AKP (Arus Kas 

Pendanaan) terhadap residual (Abs), menghasilkan signifikansi 0.576. LK (Laba 

Kotor) terhadap residual (Abs), menghasilkan signifikansi 0.419. DY (Dividend 

Yield) terhadap residual (Abs), menghasilkan signifikansi 0.1.97 Karena korelasi 

nilai residual (Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel 

independen signifikansi korelasi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
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4.3           Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Table 4.6 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.001 .061  -.013 .990 

KAO .004 .009 .049 .441 .661 

KAI .069 .034 .221 2.006 .049 

KAP -.019 .006 -.351 -3.215 .002 

LK .373 .227 .183 1.641 .105 

DY -.001 .002 -.027 -.246 .807 

a. Dependent Variable: Return Saham 

    (Sumber: Hasil Output SPSS 21, 2016)  

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda dengan menggunakan 

SPSS 21 dapat dilihat table 4.6 diatas. Dari table tersebut dapat dilihat nilai 

konstanta nilai sebesar -0.001, nilai β1 AKO (Arus Kas Operasai), sebesar  0.004, 

nilai β2 AKI (Arus Kas Investasi), sebesar 0.069, nilai β3 AKP (Arus Kas 

Pendanaan), sebesar -0.019, nilai β4 LK (Laba Kotor), sebesar 0.373 dan nilai β5 

DY (Dividend Yield), sebesar -0.001. sehingga diperoleh persamaan: 

Y = -0.001 + 0.004 X1 + 0.069 X2 – 0.019 X3 + 0.373X4 - 0.001 X5 + e 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -0.001 menunjukkan bahwa pengaruh konstanta 

terhadap return saham menghasilkan nilai negatif. Apabila 

peningkatan terhadap variabel independen akan memberikan 

penambhan return saham kea rah positif. Akan tetapi bila nilai variabel 
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independen bernilai nol (0) dan tidak mengalami perubahaan, maka 

return saham akan menurun sebesar nilai konstanta yaitu -0.001 

2. Nilai koefisien regresi β variabel AKO sebesar 0.004 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikkan arus kas operasi sebesar 1 satuan maka akan 

diikuti oleh kenaikan return saham sebesar 0.004 satuan. 

3. Nilai koefisien regresi β variabel AKI sebesar 0.069 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikkan arus kas investasi sebesar 1 satuan maka akan 

diikuti oleh kenaikan return saham sebesar 0.069 satuan. 

4. Nilai koefisien regresi β variabel AKP sebesar -0.019 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikkan arus kas pendanaan sebesar 1 satuan maka 

akan diikuti oleh penurunan return saham sebesar -0.019 satuan. 

5. Nilai koefisien regresi β variabel LK sebesar 0.373 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikkan laba kotor sebesar 1 satuan maka akan diikuti 

oleh kenaikan return saham sebesar 0.373 satuan. 

6. Nilai koefisien regresi β variabel DY sebesar -0.001 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikkan dividend yield sebesar 1 satuan maka akan 

diikuti oleh penurunan return saham sebesar- 0.001 satuan. 

4.4           Uji Hipotesis  

4.4.1        Uji Koefisien Determinasi 

Table 4.7 

Hasil Uji Adjusted R Square  

                       Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .467
a
 .218 .159   .4216612 1.874 
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a. Predictors: (Constant), DY,  AKO, AKP, AKI, LK 
b. Dependent Variable: Return Saham 

   (Sumber: Hasil Output SPSS 21, 2016) 

Berdasarkan table 4.7 diatas nilai Adjusted R Square, diperoleh nilai 

koefisien determinasi sebesar 0.159. Hal ini berarti bahwa variabel independen 

(Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, Laba Kotor dan 

Dividend Yield), mampu menjelaskan Return Saham sebesar 15.90%. sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 100% - 15.90% = 84.10% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

4.4.2        Hasil Uji Signifikan Silimutan (Uji Statistik F) 

Table 4.8 

Hasil Uji F atau Uji Simultan 

                      ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3.277 5 .655 3.686 .005
b
 

Residual 11.735 66 .178   

Total 15.012 71    

a. Dependent Variable: Return Saham 

b. Predictors: (Constant), DY,  AKO, AKP, AKI, LK  

   (Sumber: Hasil Output SPSS 21,2016) 

 

Berdasarkan hasil uji F pada table di atas, dapat dilihat Fhitung sebesar 

3.686 dan Ftable
 
sebesar 2.354 dengan signifikansi 0.005. dengan demikian dapat 

diketahui bahwa Fhitung > Ftable (3.686 > 2.354) dengan signifikansi 0.005 < 0.05 

yang menunjukkan secara bersama-sama AKO, AKI, AKP, LK dan DY 

berpengaruh signifikansi terhadap Return Saham.     
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4.4.3        Uji signifikan Parameter Individual (Uji satistik t)  

Table 4.9 

Hasil Uji Signifikansi Parameter individual atau Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error   Beta 

1 

(Constant) -.001 .061  -.013 .990 

AKO .004 .009 .049 .441 .661 

AKI .069 .034 .221 2.006 .049 

AKP -.019 .006 -.351 -3.215 .002 

LK .373 .227 .183 1.641 .105 

DY -.001 .002 -.027 -.246 .807 

a. Dependent Variable: Return Saham 

(Sumber: Hasil Output SPSS 21, 2016) 

 

Berdasarkan hasil uji t di atas,  maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh AKO terhadap Return Saham. Diketahui bahwa koefisien β 

AKO (Arus Kas Operasi) bernilai positif sebesar 0.004, nilai thitung 

sebesar 0.441 dengan signifikansi 0.661 karena 0.661 > 0.05 dan thitung 

< ttable (0.441 < 1.997) maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa AKO berarah positif dan tidak 

signifikan terhadap Return Saham. Dengan demikian Hipotesis 

Pertama (H1) ditolak.  

2. Pengaruh AKI terhadap Return Saham. Diketahui bahwa koefisien β 

AKI (Arus Kas Aktivitas Investasi) bernilai positif sebesar 0.069, nilai 

thitung sebesar 2.006 dengan signifikansi 0.049 karena 0.049 < 0.05 dan 

thitung > ttable (2.006 > 1.997) maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa KAI bearah positif dan 
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signifikan terhadap Return Saham. Dengan demikian Hipotesis Kedua 

(H2) diterima.  

3. Pengaruh AKP terhadap Return Saham. Diketahui bahwa koefisien β 

AKP (Arus Kas Pendanaan) bernilai negatif sebesar -0.019, nilai thitung 

sebesar -3.215 dengan signifikansi 0.002. karena 0.002 < 0.05 dan thitung 

> ttable (-3.215 > - 1.997) maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa KAP berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Return Saham. Dengan demikian Hipotesis 

Ketiga (H3) diterima. 

4. Pengaruh LK terhadap Return Saham. Diketahui bahwa koefesien β LK 

(Laba Kotor) bernilai positif sebesar 0.373, nilai thitung sebesar 1.641 

dengan signifikansi 0.105 karena 0.105 > 0.05 dan thitung < ttable (1.641 < 

1.997) maka dapat disimpulkan H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa LK berarah positif dan tidak signifikan terhadap 

Return Saham. Dengan demikian Hipotesis Keempat (H4) ditolak. 

5. Pengaruh DY terhadap Return Saham. Diketahui bahwa koefisien β DY 

(Dividend Yiel) bernilai positif sebesar -0.001, nilai thitung sebesar -0.246 

dengan signifikansi 0.807 karena 0.807 > 0.05 dan thitung < ttable (-0.246 

< -1.997) maka dapat disimpulkan H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa DY berarah negatif dan tidak signifikan terhadap 

Return Saham. Dengan demikian Hipotesis Kelima (H5) ditolak. 
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5.              KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1           Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitiaan pada bab sebelumnya, sehingga dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Arus Kas Operasi (AKO), tidak berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2012-2014. 

2. Arus Kas Investasi (AKI), berpengaruh terhadap retrun saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014. 

3. Arus Kas Pendanaan (AKP), berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014. 

4. Laba Kotor (LK), tidak berpengaruh terhadap retrun saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014.  

5. Dividend Yield (DY), tidak berpengaruh terhadap retrun saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014. 

6. Secara simultan variabel AKO, AKI, AKP, LK dan DY berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014.  
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 5.2          Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi investor sebaiknya melihat variabel arus kas aktivitas investasi dan 

pendanaan dalam melakukan investasi pada perusahaan. karena 

informasi dalam bagian arus kas investasi menggambarkan kondisi arus 

kas perusahaan yang akan mendatang, sedangkan arus kas aktivitas 

pendanaan untuk memperdiksi klaim atas arus kas masa depan oleh 

para penyedian modal. Adanya peningkatan arus kas aktivitas dan arus 

kas aktivitas pendanaan ini akan memungkinkan mencerminkan tingkat 

return yang diterima investor. 

2. Penelitiannya diharapkan dapat menambahkan periode pengamatan dan 

menggunakan sampel yang lebih banyak agar penelitian selanjutnya 

lebih relevan. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah 

variabel independen seperti rasio PER, EPS, DPR, BV dan lain-lainnya.  
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