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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Laba Bersih, Arus 
Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, dan Return On Investment 
secara parsial dan simultan terhadap return saham pada perusahaan Manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Dalam penentuan sampel 
menggunakan metode Purposive Sampling. Jumlah keseluruhan  perusahaan 
manufaktur adalah 136 perusahaan, kemudian didapat 38 perusahaan yang 
memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian 
ini menggunakan analisis data menggunakan  asumsi klasik dan analisis regresi 
linier berganda menggunakan spss 21. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel Laba 
Bersih berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, dan Arus Kas Operasi 
berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, sedangkan variabel Arus Kas 
Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, Arus Kas 
Pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, dan Return On 
Investment tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Hasil penelitian 
menunjukkan secara simultan variabel Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Arus Kas 
Investasi, Arus Kas Pendanaan, dan Return On Investment berpengaruh signifikan 
terhadap Return Saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2014. 

 
Kata kunci : Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 

Pendaan, Return On Investment dan Return Saham. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini perkembangan dunia usaha semakin pesat, terbukti 
dengan munculnya berbagai jenis usaha baik yang menghasilkan produk ataupun 
usaha yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Persaingan ini merupakan 
salah satu tantangan bagi manajemen supaya lebih cermat dalam mengikuti 
perkembangan yang terjadi. Manajemen dituntut untuk lebih peka terhadap 
peluang-peluang yang ada serta lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide baru 
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang beraneka ragam.  
Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah untuk 
memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan 
dalam jangka panjang.   

Semakin banyak kinerja suatu perusahaan semakin tinggi laba usahanya 
dan semakin banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, 
juga semakin besar kemungkinan harga saham akan naik. Pernyataan ini 
menunjukkan bahwa informasi laba perusahaan mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap harga saham sebuah perusahaan. Investor pasti akan menilai sehat atau 
tidaknya sebuah perusahaan melalui informasi yang menyatakan keadaan 
perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang biasa mendapat perhatian lebih dari 
para investor adalah lapran Laba Rugi dan Laporan Arus Kas. Kedua laporan 
keuangan ini dapat menggambarkan keadaan perusahan dalam kondisi ekonomi 
serta prospek kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat 
memberikan jaminan secara financial maupun nonfinancial kepada investor yang 
mempercayai investasinya kepada perusahaan. Suatu perusahaan apabila arus 
kasnya baik maka akan dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi.  

Sebuah perusahaan yang memiliki nilai positif dari segi keuangan dan 
bidang lainnya pasti akan menjadi sebuah acuan yang dapat membuat minat para 
investor lebih tinggi ekspektasinya terhadap perusahaan tersebut. Penggunaan alat 
ukur terhadap laba akuntansi seperti ROI (Return on Investment) merupakan rasio 
terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas lainnya. ROI merupakan rasio 
keuangan yang dominan mempengaruhi return saham, karena ROI merupakan 
earning power keuangan perusahaan. Return On Investment merupakan elemen 
penting yang juga merupakan alat pengukur tingkat laba sebuah perusahaan. 
Return On Investment (ROI) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 
menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh 
kekayaan yang dimiliki perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan 
dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  

Pasar modal memiliki sejumlah sifat khas apabila dibandingkan dengan 
pasar yang lain. Salah satu sifat khas tersebut adalah ketidakpastian akan kualitas 
produk yang ditawarkan. Oleh karna itu pasar modal merupakan pembuktian para 
investor agar lebih cermat dalam mengambil langkah, karna kesalahan persepsi 
sedikit akan mengakibatkan kerugian yang cukup berpengaruh terhadap investor 
itu sendiri. Setiap investor pasti mengharapkan return atas pemberian jasa yang 
diberikannya terhadap perusahaan yang menjadi investee nya, return yang 



dimaksudkan dalam pasar modal ini adalah return atas saham maupun obligasi 
yang dimilikinya.  

Dengan latar belakang masalah yang ada peneliti berniat untuk membuat 
penelitian yang berjudul “ Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas, dan Return On 
Investment Terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada Tahun Periode 2011-2014 “. 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dilakukan, maka masalah 

yang ada dipenelitian ini sebagai berikut: 
1. Pemakai laporan keuangan tidak memperoleh informasi yang akurat untuk 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 
2. Tidak semua informasi laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan 

dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh investor. 
3. Pemakai laporan keuangan kurang mampu untuk membaca dan 

meramalkan atas informasi laporan keuangan yang telah dipublikasikan 
perusahaan. 
 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Laba Bersih berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan  

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014? 
2. Apakah Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014? 
3. Apakah Arus Kas Investasi berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014? 
4. Apakah Arus Kas Pendanaan berpengaruh terhadap Return Saham    pada 

perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014? 
5. Apakah Return On Investment (ROI) berpengaruh terhadap Return saham 

pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014? 
6. Apakah Laba bersih, arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 

Pendanaan, dan ROI berpengaruh secara parsial terhadap return saham 
pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pada pengulasan lebih lanjut peneliti hanya menjelaskan isi dari variabel 
penelitian yang digunakan.  
1. Penelitian ini juga terbatas pada tahun periode 2011 sampai tahun 2014. 
2. Penelitian diambil dari perusahaan manufaktur saja, karena disektor 

memuat sebagian besar jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI. 
 

1.5 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh Laba Bersih terhadap Return Saham pada 

perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 



2. Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Return Saham 
pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Return Saham 
pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Pendanaan terhadap Return Saham 
pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap Return 
Saham pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-
2014. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Laba bersih, arus Kas Operasi, Arus Kas 
Investasi, Arus Kas Pendanaan, dan ROI secara simultan terhadap Return 
Saham pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-
2014. 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

 2.1.1 Return Saham 

Menurut Eduardus  (dalam Yuda DR , 2013) yang menyatakan bahwa 
Return saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi 
dan merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi 
yang dilakukannya. Sedangkan return saham menurut Samsul dalam (Asrul et,.al, 
(2012), return saham adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari 
modal awal investasi.  Return saham ada 2 jenis antara lain : Return Realisasi dan 
Return ekspektasi atau return yang sudah terjadi. Return Realisasi adalah return 
yang dihitung dengan melihat data historis pada perusahaan tersebut selama 
beerapa periode yang berlangsung, return ini merupakan salah satu alasan dasar 
dalam mempertimbangkan penggunaan Return Ekspektasi. Return Ekspektasi 
adalah return yang mana ini langkah prediksi yang diambil oleh investor dalam 
mengetahui harga saham dimasa yang akan datang.  

2.1.2 Laba Bersih 

Laba Bersih adalah selisih antara laba operasi dikurang dengan beban 
bunga, beban pajak penghasilan. Laba bersih ini merupakan hasil akhir dari segala 
perhitungan atas laporan laba rugi sebuah perusahaan. Dalam laba bersih ini 
memuat angka laba yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan akan 
berkelaanjutan ke masa yang akan datang. Laba bersih ini sering juga disebut 
dengan Laba Operasi Berjalan. Laba merupakan elemen penting yang menjadi 
perhatian para pemakai laporan keuangan karena diharapkan laba cukup besar 
untuk menunjukkan kinerja perusahaan dinilai baik secara keseluruhan. Dalam 
kata lain informasi laba sangat dibutuhkan oleh semua pihak yang berkecimpung 
dalam dunia bisnis. Karna laba merupakan implementasi dari akhir segala 
kegiatan yang dilaporkan secara tertulis dan merangkup semua informasi penting 
yang ada dalam seluruh transaksi berjalan. 



2.1.3 Arus Kas Operasi 

Aktivitas operasi adalah transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang 
akan menentukan laba bersih. Jumlah bersih yang disediakan atau yang digunakan 
oleh aktivitas operasi adalah gambaran penting dalam sebuah laporan arus kas. 
Sama seperti laba bersih yang digunakan untuk meringkas laporan laba rugi, arus 
kas operasi adalah jumlah akhir dari laporan arus kas. Arus kas operasi adalah 
aktivitas penghasil utama pendapatan perusahan. Arus Kas Operasi memiliki 2 
jenis pelaporan data yang dapat digunakan, yaitu metode lngsung dan metode 
tidak langsung. (Stice, Skouen, 2009). : 1) metode langsung, 2) metode tidak 
langsung. Prinsip dasarnya adalah karena aktivitas operasi berisikan pengaruh 
arus kas dari pendapatan dan beban yang ada dilaporan laba rugi. arus kas operasi 
yang nilainya positif berarti penerimaan dari penjualan seharusnya mampu 
menutupi seluruh pengeluaran operasi yang bersifat lancar atau ruitn. 

2.1.4 Arus kas Investasi 

Berdasrkan PSAK No.2 tahun (2009) Pengungkapan terpisah arus kas 
yang berasal dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut 
mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang 
dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Inti dari 
aktivitas investasi adalah bagaimana perusahaan mengamankan kapasitas 
operasinya. Pembelian aset tetap dapat bertujuan untuk mengganti peralatan atau 
menambah peralatan. Pada umunya arus kas investasi bernilai negatif, artinya 
perusahaan yang normal cenderung untuk menambah kapasitas, sementara 
perusahaan yang bangkrut cenderung menjual kapasitas. Dalam kondisi normal, 
seharusnya arus kas investasi bernilai negatif, artinya perusahaan bertambah 
kapsitasnya atau bertahan dengan cara mengganti alat yang lama dengan alat yang 
baru. Jika arus kas investasi bernilai posotif secara terus-menerus ada 
kemungkinan perusahaan tersebut sedang mengurangi aset tetapnya. 

2.1.5 Arus Kas Pendanaan 

Berdasarkan PSAK No.2 tahun 2009 Pengungkapan terpisah arus kas yang 
berasal dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk 
memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. 
Aktivitas yang ada menyangkut transaksi dan klejadian saat kas diperoleh dan 
dibayarkan kembali kepada para pemilik dan para kreditor. Arus kas pendanaan 
merupakan spesialiasasi dari profesi keuangan. Arus kas aktivitas pendanaan 
berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan. Arus kas pendanaan 
polanya tidak pasti, biasanya positif atau negatif tergantung apa saja pos yang 
dilakukan pada periode tersebut, misalnya penerbitan saham dan obligasi atau 
yang lainnya. Aktivitas pendanaan yang tidak rutin tersebut seringkali 
menimbulkan lonjakan cukup besar dalam jumlahnya, sehingga dapat 
mempengaruhi nilai aktivitas pendanaan itu sendiri.  

2.1.6 Return On Invesment (ROI) 

Para manajer menyakini Return On Investment (ROI) karena 
memperhatikan baik-baik besaran investasi maupun kegiatan yang menghasilkan 



labanya. Kemampuan manajer dalam mengelola aset dalam investasi yang akan 
menghasilkan laba bagi perusahaan mempunyai peran penting terhadap kinerja 
perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, sehingga rasio ROI dapat dijadikan 
indikator dalam menilai kinerja perusahaan dalam hal ini untuk menilai 
pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. 
Munawir (2000). 

2.2 Kerangka Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini dapatdigambarkan dengan kerangka 
pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.I 
Kerangka Pemikiran 

 H1 

 H2 

       H3 

        H4 

               H5     
                 H6 

2.3 Pengembangan Hipotesis 
Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Laba Bersih (X1) terhadap Return Saham 
Sinaga, (2010) Laba perusahaan mempunyai peran yang sangat penting 

berpungsi bagi para investor dan kreditur. Hasil pengujian hipotesis kelima 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif secara parsial 
antara Laba Akuntansi terhadap Return Saham.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 
H1: diduga pertumbuhan Laba Bersih berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 
2011-2014. 

2. Arus Kas Operasi (X2) terhadap Return Saham 
Kennedy, (2009) Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa arus kas 

operasi mempunyai pengaruh terhadap rate of return saham.Arus kas operasi 
merupakan salah satu proses yang harus ditelilti lebih lanjut akan laporan yang 
disajikan. Arus kas mempunyai peran yang penting dalam memberikan gambaran 
atas kesehatan kas sebuah perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

Return Saham 
perusahaan (Y) 

Arus Kas Operasi(x2) 

Arus Kas Investasi (x3) 

ROI(x5) 

Arus Kas Pendanaan (x4) 

Laba Bersih (x1) 



H2 : diduga pertumbuhan arus kas operasi berpengatuh terhadap return saham 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 
2011-2014. 

3. Arus Kas Investasi (X3) terhadap Return Saham 
Sinaga (2010),  Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara Arus Kas Investasi terhadap Return Saham 
secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa arus kas dari aktivitas investasi 
bukan merupakan informasi yang relevan bagi investor sebagai dasar 
pengambilan keputusan investasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 
H3 : diduga pertumbuhan arus kas investasi berpengatuh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 
2011-2014. 

4. Arus Kas Pendanaan (X4) terhadap Return Saham 
Sinaga (2010), Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara Arus Kas Pendanaan terhadap Return 
Saham secara parsial. Arus kas pendanaan yang merupakan gambaran 
pengembalian kewajiban, pembayaran bunga, pembelian saham kembali, dan 
pembayaran dividen. Arus kas defisit mengindikasikan bahwa perusahaan 
melunasi kewajiban maupun mengurangi luas kepemilikan. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 
H4 : diduga pertumbuhan arus kas pendanaan berpengatuh terhadap return 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 
periode 2011-2014. 

5. Return On Investment (X5) terhadap Return Saham 
Menurut Ardiansyah (2012), Return on Investment berpengaruh secara 

positif terhadap return saham. ROI merupakan salah satu alat pengukuran 
profitabilitas untuk mengetahui tingkat pengembalian dari sebuah perushaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 
H5 : diduga ada pengaruh secara ROI berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 
2011-2014. 

6. Simultan variabel X terhadap Y 
Hasil pengujian secara parsial variabel independen yaitu Arus Kas Operasi 

dan Return on Investment berpengaruh secara positif terhadap return saham. 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

H6 : diduga pertumbuhan Laba Bersih, arus kas operasi,arus kas investasi, arus 
kas pendanaan, dan ROI terhadap return saham perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2011-2014. 

 
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Target objek dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Ruang lingkup 



penelitian ini mengenai pengaruh kaba bersih, arus kas operasi, arus kas investasi, 
arus kas pendanaan, return on investment, dan return saham. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode 
verifikatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan 
tentang pengaruh laba bersih, arus kas operasi, arus kas investasi , arus kas 
pendanaan, return on investment, dan return saham. Sedangkan metode verifikatif 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara laba bersih, arus kas operasi, arus 
kas investasi, arus kas pendanaan, return on investment, dan return saham. 

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1. Laba 
Bersih 

Selisih antara laba bersih 
periode sekarang (t) dikurangi 
laba bersih periode 
sebelumnya (t-1) dibagi 
dengan laba bersih periode 
sebelumnya (t-1). 

PLB = LBt – LBt-1 
                      LBt-1 

Rasio 

2. Arus Kas 
Operasi 

Selisih antara arus kas operasi 
periode sekarang (t) dikurangi 
arus kas operasi periode 
sebelumnya (t-1) dibagi 
dengan arus kas operasi 
periode sebelumnya (t-1). 

PAKO = AKOt – AKOt-1 
       AKOt-1 

Rasio 

3. Arus Kas 
Investasi 

Selisih antara arus kas 
investasi periode sekarang (t) 
dikurangi arus kas investasi 
periode sebelumnya (t-1) 
dibagi dengan arus kas 
investasi periode sebelumnya 
(t-1). 

PAKI = AKIt – AKIt-1 
                     AKIt-1 

Rasio 

4. Arus Kas 
Pendanaan 

Selisih antara arus kas 
pendanaan periode sekarang (t) 
dikurangi arus kas pendanaan 
periode sebelumnya (t-1) 
dibagi dengan arus kas 
pendanaan periode sebelumnya 
(t-1). 

PAKP = AKPt – AKPt-1              
AKPt-1 

Rasio 

5. Return On 
Investment 

Return On Investment 
digunakan untuk mengukur 
laba bersih setelah pajak 
terhadap total aset 

ROI= laba bersih setelah pajak                           
Total aset 

Rasio 

6. Return Selisih antara harga saham 
periode sekarang (t) dikurangi 

Rit = Pit – Pit-1                    
Pit-1            

Rasio 



Saham harga saham periode 
sebelumnya (t-1) dibagi 
dengan harga saham periode 
sebelumnya (t-1). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang berbentuk angka. Data yang diambil berupa laporan keuangan, 
dan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
indonesia periode 2011-2014. 

2. Sumber data 
Sumber penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh dari 

www.idx.co.id. Sedangkan sumber penelitian lain berupa harga saham (closing 
price) perusahaan diperoleh dari www.yahoofinance.com.  

3. Pengumpulan data 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Studi kepustakaan, dan Dokumentasi. 
3.5 Metode Penentuan Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di buersa efek indonesia periode 2011-2014 yang 
berjumlah 136 perusahaan. 

2. Sampel 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

purposive sampling method . 
Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian adalah: 
1. Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang diperlukan secara lengkap 

selama periode 2011-2014. 
2. Perusahaan memiliki tahun buku yang berakhir per 31 Desember selama 

periode 2011-2014. 
3. Laporan keuangan yang diterbitkan telah diaudit selama periode 2011-

2014. 
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2011-2014. 
5. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan menggunakan mata uang 

Rupiah. 

Jumlah sampel yang memenuhi ktiteria dalam penelitian ini adalah 38 Perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20011-2014. 

3.6 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan adalah terdiri dari pengujian asumsi 
klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan bantuan 
komputer yang menggunakan software SPSS versi 21. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis. 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/


BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Unit Analisi/Observasi 

4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statiktik deskriptif digunakan untuk mendeskripsi suatu nilai yang dilihat 
dari nuilai maksimum, minimum, mean dan standar deviasi yang berguna untuk 
mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian. 

1. Laba bersih memiliki nilai minimum -0,83521, nilai maksimum 3,84570, 
dengan nilai rata-rata 0,2637616 dan nilai standard deviasi 0,75268482. 

2. Arus kas operasi memiliki nilai minimum -44,77926, nilai maksimum 
7,35137, dengan nilai rata-rata -0,4838738, dan nilai standard deviasi 
4,01287887.  

3. Arus kas investasi memiliki nilai minimum -5,31584, nilai maksimum 
7,60400, dengan nilai rata-rata 0,3189840, dan nilai standard deviasi 
1,67522264. 

4. Arus kas pendanaan memiliki nilai minimum -10,77060, nilai maksimum 
8,27692, dengan nilai rata-rata -0,2650446, dan nilai standard deviasi 
2,56159162.  

5. Return on investment memiliki nilai minimum  0,002, nilai maksimum 
0,417, dengan nilai rata-rata ,11920, dan nilai standard deviasi 0,084741.  

6. Return saham memiliki nilai minimum  -1,000, nilai maksimum 1,012, 
dengan nilai rata-rata 0,26725, dan nilai standard deviasi 0,717889.  
 

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.2.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji One Sample 
Kolmogorov-Smirnov dengan menilai nilai signifikan untuk semua variabel. 
Model regresi yang berdistribusi normal dengan nilai signifikan diatas 0.05. 
Berdasarkan hasil uji normalitas data sebelum dioutlier yang terlampir dapat 
dilihat bahwa besarnya nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 2,734 dan 
signifikansinya pada 0,000 < 0,05, hal ini berarti data residual tidak berdistribusi 
dengan normal, Maka H0 ditolak.  

Outlier dilakukan dengan cara membuang atau mengurangi data-data yang 
mengalami outlier dengan harapan setelah dilakukan pengurangan data akan 
berdistribusi dengan normal. setelah dilakukan outlier menunjukkan besarnya 
nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 1,262 dan signifikansinya pada 0,083 > 0,05, 
hal ini berarti data residual berdistribusi dengan normal, Maka H0 diterima. 

 
4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Untuk mengatahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu 
mempunyai nilai VIF (Varian Inflation Factor) kurang dari 10 dan mempunyai 
angka tolerance lebih dari 0,1. Berdasarkan hasil uji terlampir dapat disimpulkan 
bahawa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas dengan nilai 



tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 
pada persamaan model regresi ini tidak terjadi multikolonieritas. 

 
4.2.3 Hasil Uji Autokorelasi 

nilai Durbin-Watson sebesar 2,081, diketahui nilai DW=2,081 akan 
dibandingkan dengan tabel tingkat signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 
(n=124) dan jumlah variabel independen (k=5), nilai dari tabel statistik 
menunjukkan nilai batas bawah sebesar dL=1,6662 dan nilai batas atas sebesar  
dU=1,8028, maka nilai (4-DU)=2,1972. Dapat dilihat bahwa nilai DW berada 
diantara dU dan (4-dU), nilainya 1,8028 < 2,081 < 2,1972 maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi ini. 

 
4.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

a. grafik scetterplots 
grafik scetterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskidastisitas dalam model regresi 
ini. 

b. uji Glejser 
Menurut Priyatno (2012:158), Uji Glejser dilakukan dengan  cara 

mengregresikan antara variabel independen dengan absolut residualnya. Jika nilai 
signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 
maka tidak terjadi masalah heteroskidastisitas. Nilai signifikan semua variabel 
lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah heteroskidastisitas pada model regresi ini. 

c. uji Spearman Rho 
Menurut Priyatno (2012:122), uji Spearman Rho ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keeratan antara variabel penelitian, uji spearman dilakukan 
dengan  cara mengregresikan antara variabel independen dengan absolut 
residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 
residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskidastisitas. Nilai 
signifikan semua variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskidastisitas pada model regresi 
ini. 
4.3 Hasil Uji Analisis Regresi berganda 

Menurut Priyatno (2012:127), Analisis regresi linier berganda adalah 
analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel 
independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen 
dengan menggunakan variabel independen. 

Dalam penelitian ini persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,039 + 0,209x1 – 0,074x2 +0,034x3 +0,017x4 + 1,094x5 + e 

1. Konstanta sebesar 0,039 menunjukkan bahwa pengaruh konstanta terhadap 
return saham menghasilkan nilai positif. Apabila ada peningkatan terhadap 
variabel independen akan memberikan kenaikan pada return saham. Bila 
nilai variabel independen bernilai nol (0), maka nilai return saham akan 
meningkat sebesar nilai konstanta yaitu 0,039. 



2. Nilai koefisian regresi β1 variabel laba bersih sebesar 0,209 menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan laba bersih sebesar 1 satuan maka akan diikuti oleh 
kenaikan return saham sebesar 0,209. 

3. Nilai koefisien  regresi β2 variabel arus kas operasi sebesar -0,074 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan laba bersih sebesar 1 satuan maka 
akan diikuti oleh penurunan return saham sebesar 0,074. 

4. Nilai koefisien regresi β3 variabel arus kas investasi sebesar 0,034 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan arus kas investasi sebesar 1 satuan 
maka akan diikuti oleh kenaikan return saham sebesar 0,034. 

5. Nilai koefisien regresi β4 variabel arus kas pendanaan sebesar 0,017 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan arus kas pendanaan sebesar 1 satuan 
maka akan diikuti oleh kenaikan return saham sebesar 0,017. 

6. Nilai koefisien regresi β5 variabel return on investment sebesar 1,094 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan return on investment sebesar 1 satuan 
maka akan diikuti oleh kenaikan return saham sebesar 1,094. 
 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Priyatno (2012:123), koefisien determinasi digunakan untuk 
menunjukkan nilai koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk 
persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen. nilai Adjusted R Square¸dengan nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,138. Hal ini berarti bahwa variabel independen (laba bersih, 
arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan return on 
investment), menunjukkan sumbangannya terhadap variabel dependen (return 
saham) sebesar 13,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 100% - 13,8% = 86,2% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

4.4.2 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Priyatno (2012:137), uji F atau uji regresi secara bersama-sama 
digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. nilai Fhitung sebesar 4,940 
dan Ftabel sebesar 2,291158, dengan tingkat signifikan 0,05 dengan df 1 = 5, df 2 
= 124-5-1 = 118. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 
dimana 4,940 > 2,291158 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel laba bersih, arus kas operasi, 
arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan return on investment berpengaruh 
signifikan terhadap return saham. 

4.4.3 Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Menurut Priyatno (2012:139), uji parsial atau uji t digunakan untuk 
mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara 
signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t di atas, 
maka t-tabel = 1,9801 ( α = 0,05, df= 124-5) berikut ini penjelasannya: 



1. Pengaruh laba bersih terhadap return saham. Dimana koefisien β1 laba 
bersih bernilai positif sebesar 0,209, nilai t-hitung sebesar 2,333 dengan 
signifikan 0,021 karena (0,021 < 0,05) dan t-hitung < t-tabel (2,333 > 
1,9801), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Hal 
ini menunjukkan bahwa laba bersih berarah positif dan berpengaruh 
signifikan terhadap return saham. Dengan demikian hipotesis pertama H1 
diterima. 
H1: laba bersih berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan  manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 
periode 2011-2014. 

2. Pengaruh arus kas operasi terhadap return saham. Dimana koefisien β2 
arus kas operasi bernilai negatif sebesar -0,074, nilai t-hitung sebesar –
3,389 dengan signifikan 0,001 karena (0,001 < 0,05) dan t-hitung < t-tabel 
(-3,389 < 1,9801), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha 
ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas operasi berarah negatif dan 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan demikian hipotesis 
kedua H2 diterima. 
H2 : arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan  manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 
periode 2011-2014. 

3. Pengaruh arus kas investasi terhadap return saham. Dimana koefisien β3 
arus kas investasi bernilai positif sebesar 0,034, nilai t-hitung sebesar 
1,075 dengan signifikan 0,285 karena (0,285 > 0,05) dan t-hitung < t-tabel 
(1,075 < 1,9801), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas investasi berarah positif 
dan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan demikian 
hipotesis kedua H3 ditolak. 
H3 : arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 
periode 2011-2014. 

4. Pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham. Dimana koefisien β4 
arus kas pendanaan  bernilai positif sebesar 0,017, nilai t-hitung sebesar 
0,824 dengan signifikan 0,412 karena (0,412 > 0,05) dan t-hitung < t-tabel 
(0,824 < 1,9801), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas pendanaan berarah positif 
dan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan demikian 
hipotesis kedua H4 ditolak. 
H4 : arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
indonesia periode 2011-2014. 

5. Pengaruh Return on Investment terhadap return saham. Dimana koefisien 
β5 Return on Investment bernilai positif sebesar 1,094, nilai t-hitung 
sebesar 1,810 dengan signifikan 0,073 karena (0,073 > 0,05) dan t-hitung 
< t-tabel (1,810 < 1,9801), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 
Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Return on Investment berarah 
positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan 
demikian hipotesis kedua H5 ditolak. 



H5 : Return on Investment tidak berpengaruh signifikan terhadap return 
saham pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
indonesia periode 2011-2014. 

 
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 
4.5.1 Pengaruh Laba Bersih Terhadap Return Saham 

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh 
signifikan terhadap return saham. Dimana koefisien β1 laba bersih bernilai positif 
sebesar 0,209, nilai t-hitung sebesar 2,333 dengan signifikan 0,021 karena (0,021 
< 0,05) dan t-hitung < t-tabel (2,333 > 1,9801). Hasil ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Sidik (2011),  yang menyatakan bahwa laba bersih 
berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh terhadap 
return saham.  Karena laba bersih suatu perusahaan mencerminkan kondisi 
keuangan perusahaan tersebut. Semakin besar nilai nilai laba yang diperoleh akan 
meningkatkan kepercayaan calon investor untuk menanamkan investasi di 
perusahaan tersebut. Meningkatnya jumlah investasi akan menigkatkan harga 
saham. Meningkatnya harga saham suatu perusahaan akan meningkatkan nilai 
return saham yang akan dimiliki oleh pemegang saham. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa informasi laba bersih dapat mempengaruhi nilai return saham. Hal ini 
memungkinkan informasi laba bersih yang disampaikan dalam laporan keuangan 
bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi yang 
diperlukan oleh para investor dalam pasar modal. Karena laba bersih yang 
disampaikan mencerminkan keadaan perusahaan tersebut sehat untuk dijadikan 
tempat berinvestasi. 

2.5.2 Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Return Saham 

 Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa arus kas operasi 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dimana koefisien β2 arus kas 
operasi bernilai negatif sebesar -0,074, nilai t-hitung sebesar –3,389 dengan 
signifikan 0,001 karena (0,001 < 0,05) dan t-hitung < t-tabel (-3,389 < 1,9801), 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2011), 
yang menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return 
saham. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas operasi berpengaruh 
terhadap return saham. Laporan arus kas operasi yang disampaikan dalam laporan 
keuangan yang cukup informatif untuk dijadikan acuan untuk pengambilan 
keputusan dalam berinvestasi pada pasar modal. Karena dalam arus kas operasi 
investor dapat melihat berbagai macam transaksi biaya-biaya untuk pengeluaran 
dari aktivitas operasi. Arus kas operasi menunjukkan semua aktifitas operasi suatu 
perusahaan didalam laporan arus kas operasi yang memiliki kas yang cukup dapat 
menjadi acuan bagi calon investor untuk berinvestasi. Semakin tinggi nilai arus 
kas operasi akan meningkatkan kepercayaan investor akan kemampuan 
perusahaan dalam mebayar dividen, melunasi pnjaman dan lain-lain. Hal ini dapat 
mempengaruhi investor untuk membeli saham, maka nilai return saham yang 
diterima akan meningkat juga. 



4.5.3 Pengaruh Arus Kas Investasi Terhadap Return Saham 

 Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa arus kas investasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dimana koefisien β3 arus kas 
investasi bernilai positif sebesar 0,034, nilai t-hitung sebesar 1,075 dengan 
signifikan 0,285 karena (0,285 > 0,05) dan t-hitung < t-tabel (1,075 < 1,9801). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Jundan Adiwiratama 
(2012), yang menyatakan bahwa arus kas investasi tidak berpengaruh terhadap 
return saham. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas investasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Laporan arus kas investasi yang 
disampaikan dalam laporan keuangan yang ada kurang informatif untuk dijadikan 
acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada pasar modal. Nilai 
yang tercantum dalam laporan arus kas aktivitas investasi hanya berisi tentang 
jumlah investasi yang digunakan, pos-pos itu tidak bisa mencerminkan kondisi 
perusahaan yang diharapkan oleh investor. Sebesar apapun arus kas yang terjadi 
pada aktifitas investasi tidak dapat memprediksikan kapan realisasi kapan akan 
terjadinya untung atas kegiatan investasi tersebut. Ketidak pastian tersebut yang 
membuat investor ragu untuk menentukan besaran return yang diharapkan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi arus kas investasi tidak dapat 
mempengaruhi return saham.  

4.5.4 Pengaruh Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham 

 Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa arus kas pendanaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dimana koefisien β4 arus kas 
pendanaan  bernilai positif sebesar 0,017, nilai t-hitung sebesar 0,824 dengan 
signifikan 0,412 karena (0,412 > 0,05) dan t-hitung < t-tabel (0,824 < 1,9801). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Arsul Ardiansyah, et.al, 
(2012), Nurhidayah Djam’an, et.al, (2012), dan Hardian Sugiono Sinaga, (2010), 
yang menyatakan bahwa arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap return  saham.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas pendanaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Laporan arus kas pendanaan yang 
disampaikan dalam laporan keuangan yang ada kurang informatif untuk dijadikan 
acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada pasar modal. Hal ini 
karena informasi arus kas pendanaan yang disampaikan dalam laporan keuangan 
tidak dapat menjamin kondisi keuangan yang mampu memberikan keamanan 
yang pasti untuk dijadikan acuan. Pertumbuhan arus kas pendanaan berguna untuk 
memprediksi klaim terhadap arus kas dimasa yang akan datang oleh pemasok 
modal perusahaan. Semakin besar angka arus kas pendanaan, maka semakin 
banyak pula cadangan uang yang tersedia oleh penyedia modal. Hasil diatas 
menunjukkan bahwa nilai arus kan pendanaan dapat mencerminkan nilai kenerja 
arus kas di tahun yang akan datang, jika nilai arus kas pendanaan meningkat maka 
nilai cadangan harta perusahaan terjamin. Ini bisa menjadi pedoman para 
pemegang saham atau calon investor untuk menanam modal di perusahaan 
tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi arus kas pendanaan tidak 
dapat mempengaruhi return saham.  



4.5.5 Pengaruh Return On Investment Terhadap Return Saham 

 Dari hasil penelitian diatas menunukkan bahwa return on investment 
berpengaruh signifikan terhdap return saham. Dimana koefisien β5 Return on 
Investment bernilai positif sebesar 1,094, nilai t-hitung sebesar 1,810 dengan 
signifikan 0,073 karena (0,073 > 0,05) dan t-hitung < t-tabel (1,810 < 1,9801). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilkukakan oleh Arsul Ardiansyah, et.al 
(2012), yang meyatakan bahwa arus kas pendanaan berpengaruh terhadap return 
saham. 

Hal ini dapat dilihat dari instrumen yang mendukung dalam analisis return 
on investment yaitu nilai laba bersih dan total aset. Dimana dua hal tersebut dapat 
memperikan dampak secara langsung maupun tidak dalam mengambil keputusan 
berinvestasi. Jika nilai return on investment nya meningkat tidak ini akan 
memberikan kepercayaan diri para investor akan investasi mereka dimasa yang 
akan datang. Semakin tinggi nilai return on investment suatu perusahaan, maka 
semakin besar pula tingkat kepercayaan investor dalam berinvestasi. Peningkatan 
nilai return on investment bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti terjadinya 
penjualan aset perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap nilai laba dimasa 
yang akan datang. Peningkatan return on investment belum bisa mencerminkan 
kondisi perusahaan sesungguhnya. Banyak faktor lain yang bisa mendukung 
peningkatan dan penurunan nilai tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 
return on investment tidak dapat mempengaruhi nilai saham dibursa. 

4.5.6 Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 
Kas Pendanaan, Dan Return On Investment Terhadap Return Saham 

 Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa laba bersih, arus kas operasi, 
arus kas investasi, arus kas pendanaan dan return on investment berpengaruh 
secara simultan terhadap return saham. Dimana nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan 
F-hitung > F-tabel sebesar 4,940 > 2,291158. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
yang dilakukan oleh Arsul Ardiansyah, et.al (2012), dan Sidik (2011), yang 
menyatakan bahwa laba bersih, arus kas dan return on investment berpengaruh 
secara simultal terhadap return saham. 

 Informasi laba bersih, arus kas, dan return on investment mampu 
memperikan gambaran yang cukup baik dalam pengambilan keputusan untuk 
berinvestasi bagi investor. Sehingga mampu memberikan pengaruh secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap nilai return saham yang diinginkan oleh 
para pemegang saham. 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian paba bab sebelumnya, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 



1. Laba Bersih  berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2011-2014. 

2. Arus Kas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2011-2014. 

3. Arus Kas Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham 
Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2014. 

4. Arus Kas Pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2014. 

5. Return On Investment tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 
Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2014. 

6. Secara simultan Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 
Kas Pendanaan, dan ROI berpengaruh signifikan terhadap Return Saham 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2014 dengan Adjust R Square sebesar 13,8% .  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan diatas, peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Laporan keuangan suatu perusahaan memang sangat penting untuk 

dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Tetapi 
alangkah baiknya jika keputusan berinvestasi juga mempertimbangkan 
faktor – faktor pendukung yang lainnya. Sehingga keputusan akan semakin 
akurat dengan pertimbangan disegala sisi. 

2. Perusahaan harus mempertahankan keberadaan investor dengan cara 
mempertahankan nilai kewajaran laporan keuangan yang memiliki 
pengaruh kuat terhadap keputusan investor. Hal ini dapat menimbulkan 
kepercayaan dari investor untuk tetap bertahan pada perusahaan yang 
bersangkutan dibandingkan perusahaan yang hanya memberikan sajian 
laporan keuangan yang tidak stabil. Laporan keuangan yang tidak sesuai 
ataupun tidak relevan dapat menimbulkan kecurigaan atau ketidak 
percayaan investor / pasar terhadap perusahaan tersebut dalam 
menanamkan sahamnya. Jika semua laporan yang bersangkutan baik ini 
akan membuat peningkatan jumlah penanam modal, hal ini juga bisa 
berdampak pada Return saham perusahaan tersebut. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk peneliti 
selanjutnya dengan menambahkan variabel independent dan menambah 
jumlah perusahaan yang diteliti atau sektor yang diteliti dan tahun 
penelititan  agar dalam penelititan selanjutnya lebih mampu menjelaskan 
variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Return Saham. 
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LAMPIRAN III 

1. Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LB 152 -,83521 3,84570 ,2637616 ,75268482 

AKO 152 -44,77926 7,35137 -,4838738 4,01287887 

AKI 152 -5,31584 7,60400 ,3189840 1,67522264 

AKP 152 -10,77060 8,27692 -,2650446 2,56159162 

ROI 152 ,002 ,417 ,11921 ,084744 

RS 152 -1,000 7,063 ,26725 ,717889 

Valid N (listwise) 152     

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

http://www.idx.com/
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2. Deskriptive Statistics setealah dilakukan outlier 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LB 124 -,83521 1,74916 ,1000370 ,41214386 

AKO 124 -8,53782 5,27063 -,2115700 1,68384947 

AKI 124 -3,06061 3,82165 ,2673705 1,12398484 

AKP 124 -5,37308 4,77833 -,2164963 1,73747280 

ROI 124 ,002 ,319 ,10728 ,063762 

RS 124 -1,000 1,865 ,19815 ,428510 

Valid N (listwise) 124     

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

1. Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 152 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,71634733 

Most Extreme Differences 

Absolute ,222 

Positive ,222 

Negative -,183 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,734 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 



2. Uji Normalitas Setelah Dilakukan Outlier Data 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LB 124 -,83521 1,74916 ,1000370 ,41214386 

AKO 124 -8,53782 5,27063 -,2115700 1,68384947 

AKI 124 -3,06061 3,82165 ,2673705 1,12398484 

AKP 124 -5,37308 4,77833 -,2164963 1,73747280 

ROI 124 ,002 ,319 ,10728 ,063762 

RS 124 -1,000 1,865 ,19815 ,428510 

Valid N (listwise) 124     

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

3. Grafik Histogram 

 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

 

 



4. Grafik Histogram Setelah Dilakukan Outlier Data 

 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

5. Normal P-P Plot 

 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

 

 



6. Normal P-P Plot Setelah Dilakukan Outlier Data 

 

 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Consta
nt) 

,039 ,075  ,518 ,605   

LB ,209 ,090 ,201 2,333 ,021 ,941 1,063 

AKO -,074 ,022 -,291 -3,389 ,001 ,947 1,056 

AKI ,034 ,032 ,090 1,075 ,285 ,996 1,004 

AKP ,017 ,021 ,071 ,824 ,412 ,955 1,047 

ROI 1,094 ,604 ,163 1,810 ,073 ,866 1,154 

a. Dependent Variable: RS 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 



Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,416a ,173 ,138 ,397832 2,081 

a. Predictors: (Constant), ROI, AKI, AKP, AKO, LB 

b. Dependent Variable: RS 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

Hasil Uji Heteroskidastisitas 

1. Scetterplot 

 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

 

 

 

 

 



2. Uji Glejser 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,374 ,055  6,777 ,000 

LB -,005 ,066 -,007 -,079 ,937 

AKO -,009 ,016 -,052 -,564 ,574 

AKI ,006 ,024 ,025 ,273 ,785 

AKP ,022 ,016 ,128 1,387 ,168 

ROI -,606 ,447 -,132 -1,356 ,178 

a. Dependent Variable: Abs_Rs 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

3. Uji Spearman Rho 

Correlations 

 LB AKO AKI AKP ROI Abs_R
s 

Spearma
n's rho 

LB 

Correlation Coefficient 1,000 -,049 ,065 ,051 ,287** -,107 

Sig. (2-tailed) . ,586 ,472 ,571 ,001 ,237 

N 124 124 124 124 124 124 

AKO 

Correlation Coefficient -,049 1,000 ,065 ,050 ,190* ,015 

Sig. (2-tailed) ,586 . ,475 ,583 ,035 ,869 

N 124 124 124 124 124 124 

AKI 

Correlation Coefficient ,065 ,065 1,000 ,109 ,068 -,050 

Sig. (2-tailed) ,472 ,475 . ,228 ,453 ,579 

N 124 124 124 124 124 124 

AKP Correlation Coefficient ,051 ,050 ,109 1,000 ,290** ,062 



Sig. (2-tailed) ,571 ,583 ,228 . ,001 ,497 

N 124 124 124 124 124 124 

ROI 

Correlation Coefficient ,287** ,190* ,068 ,290** 1,000 -,130 

Sig. (2-tailed) ,001 ,035 ,453 ,001 . ,150 

N 124 124 124 124 124 124 

Abs_R
s 

Correlation Coefficient -,107 ,015 -,050 ,062 -,130 1,000 

Sig. (2-tailed) ,237 ,869 ,579 ,497 ,150 . 

N 124 124 124 124 124 124 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

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

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,039 ,075  ,518 ,605 

LB ,209 ,090 ,201 2,333 ,021 

AKO -,074 ,022 -,291 -3,389 ,001 

AKI ,034 ,032 ,090 1,075 ,285 

AKP ,017 ,021 ,071 ,824 ,412 

ROI 1,094 ,604 ,163 1,810 ,073 

a. Dependent Variable: RS 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

 

 



Hasil Uji Determinasi 

Model Summaryb 

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

1 ,416a ,173 ,138 ,397832 

a. Predictors: (Constant), ROI, AKI, AKP, AKO, LB 

b. Dependent Variable: RS 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,909 5 ,782 4,940 ,000b 

Residual 18,676 118 ,158   

Total 22,585 123    

a. Dependent Variable: RS 

b. Predictors: (Constant), ROI, AKI, AKP, AKO, LB 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,039 ,075  ,518 ,605 

LB ,209 ,090 ,201 2,333 ,021 

AKO -,074 ,022 -,291 -3,389 ,001 

AKI ,034 ,032 ,090 1,075 ,285 

AKP ,017 ,021 ,071 ,824 ,412 

ROI 1,094 ,604 ,163 1,810 ,073 

a. Dependent Variable: RS 

Sumber: Olahan Data SPSS 21 (2016) 


