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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh laba akuntansi, 

komponen arus kas dan Return On Asset (ROA) terhadap harga saham pada perusahaan 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Populasi dari penelitian ini adalah 37 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sampel adalah 17 perusahaan sehingga diperoleh 85 

data. Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat kuantitatif, 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis 

regresi linier berganda, sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial arus kas 

pendanaan dan Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-

2014, sedangkan laba akuntansi dan arus kas investasi secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia periode 2010-2014. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Harga saham adalah harga yang terbentuk di bursa. Menurut Widoatmodjo 

(2012:30-31), harga di bursa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nilai 

saham merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas perusahaan, sehingga sering kali 

dikatakan memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan 

pemegang saham. 

Dengan semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan 

tersebut dan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menerbitkan saham 



 

 

sangat memperhatikan harga sahamnya. Harga yang terlalu rendah sering diartikan bahwa 

kinerja perusahaan kurang baik. 

Namun bila harga saham terlalu tinggi mengurangi kemampuan investor untuk 

membeli sehingga menimbulkan harga saham sulit untuk meningkat lagi. Dengan 

perubahan posisi keuangan hal ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Laporan 

keuangan dirancang untuk membatu para pemakai laporan untuk mengidentifikasi 

hubungan variabel-variabel dari laporan keuangan. 

Menurut PSAK No.46 (IAI, 2010), laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih 

selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan Laba Bersih adalah 

angka yang menunjukan selisih antara seluruh pendapatan dari kegiatan operasi 

perusahaan maupun non-operasi perusahaan. Angka terakhir dalam laporan laba rugi 

adalah laba bersih (net profit). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. 

Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi 

adalah rugi bersih (net loss). Laba akuntansi memiliki pengaruh terhadap harga saham 

karena semakin besar laba suatu perusahaan, maka semakin tinggi harga saham. Hal ini 

terjadi karena laba perusahaan pada akhirnya akan meningkatkan kekayaan pemegang 

saham dalam bentuk naiknya harga saham.  

Laporan arus kas (statement of cash flows statement) adalah laporan yang 

menyajikan ikhtisar terinci mengenai semua arus kas masuk dan arus kas keluar atau 

sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode (IAI, 2007). Arus kas dari aktivitas 

operasi dianggap dapat mempengaruhi harga saham karena jumlah arus kas dari aktivitas 

operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya, perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan 

operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Sehingga dengan adanya peningkatan arus kas dari aktivitas operasi akan 

memberikan sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dimasa yang akan datang kepada 

investor, akibatnya investor akan membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya 

akan meningkatkaan harga saham. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, antara lain berasal dari transaksi 

pembelian dan penjualan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud serta investasi jangka 

panjang perusahaan. Adanya peningkatan pendapatan ini akan menarik investor untuk 

membeli sahamnya dibursa, sehingga harga saham akan meningkatkan. 

 Arus kas dari aktiviitas pendanaan Merupakan penerimaan dan pengeluaran  kas 

sehubungan dengan transaksi pendanaan dari pemegang saham perusahaan dan kreditur. 

Adanya aktivitas-aktivitas yang meningkatkan sumber pendanaan perusahaan seperti 

penerbitan obligasi maupun emisi saham baru mampu meningkatkan struktur modal 

perusahaan. Adanya aktivitas – aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatanya merupakan sinyal positif bagi investor, sehingga harga saham akan 

terangkat naik. 



 

 

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisis laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. Return On 

Asset (ROA) menurut Brigham and Houston (2010:148) Return On Asset / pengembalian 

atas total asset yaitu rasio laba bersih terhadap total aset terhadap total aset mengukur 

pengembalian atas total asset. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas 

asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya 

tarik perusahaan tersebut, dipasar modal juga akan semakin tinggi sehingga ROA akan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian di atas, rumusan masalah  yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Laba Akuntansi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 ? 

2. Apakah Arus Kas dari Aktivitas Operasi berpengaruh terhadap harga saham pada  

perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2014 ? 

3. Apakah Arus Kas dari Aktivitas Investasi berpengaruh  terhadap harga saham pada  

perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2014 ? 

4. Apakah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2014 ? 

5. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2014 ? 

6. Apakah Laba Akuntansi, Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas 

Investasi, Arus Kas dari Aktivitas pendananaan dan Retun On Assets (ROA) secara 

simultan berpengaruh terhadap  harga saham pada perusahaan Barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 ? 

Pembatasan masalah 

Penelitian ini membatasi permasalahan pada : 

1. Perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian akan dilakukan selama 5 tahun yaitu 2010 sampai 2014. 

3. Dalam penelitian ini hanya meneliti harga saham, Laba Akuntansi, Komponen Arus 

Kas, dan Return On Assets (ROA).  

4. Harga saham yang digunakan adalah harga saham penutupan (closing price) 

berdasarkan akhir periode. 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 



 

 

1. Untuk mengetahui apakah laba akuntansi mempengaruhi harga saham pada 

perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah Arus Kas dari Aktivitas Operasi mempengaruhi harga 

saham pada perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

3. Untuk mengetahui apakah Arus Kas dari Aktivitas Investasi mempengaruhi harga 

saham pada perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

4. Untuk mengetahui apakah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mempengaruhi harga 

saham pada Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui apakah Return On Assets (ROA) mempengaruhi harga saham 

pada perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk mengetahui apakah Laba Akuntansi, Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus 

Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Return On 

Assets (ROA) secara simultan mempengaruhi harga saham pada perusahaan Barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Saham 

Menurut Widoatmodjo (2012:67) saham adalah surat berharga yang dikeluarkan 

oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut 

emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah pemilik sebagian dari 

perusahaan tersebut, sedangkan menurut Martalena (2011:12) saham adalah tanda 

penyertaan modal atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perusahaan terbatas, wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan siapa 

pemiliknya.  

Jenis - Jenis saham 

Menurut Fahmi (2011:54) dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling 

umum dikenal oleh publik, dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya 

masing-masing yaitu : 

1. Saham biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu 

perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) 

dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak 

untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang 

selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. 

2. Saham istimewa (preferred tocsk) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu 

perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) 

dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden 

yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan). 

Harga Saham 



 

 

Harga saham adalah harga yang terbentuk di bursa. Menurut Widoatmodjo 

(2012:30-31), harga di bursa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. 

Semakin banyak orang yang ingin membeli harga saham, maka harga saham tersebut 

cenderung akan bergerak naik, dan sebaliknya. Namun dalam jangka panjang, kinerja 

perusahaan emiten dan pergerakan harga saham umumnya bergerak searah. Artinya, jika 

kinerja perusahaan baik, maka harga sahamnya akan meningkat, begitu juga sebaliknya. 

Jenis – Jenis Harga Saham  

Harga saham menurut Hidayat (2010 : 103) menyebutkan bahwa jenis-jenis harga 

saham dapat dibedakan menjadi 5, yaitu :  

a. Harga Nominal  

Harga nominal adalah harga yang tercantum pada lembar saham yang diterbitkan dan 

digunakan untuk tujuan akuntansi yaitu mencatat modal disetor. 

b. Harga Perdana 

Harga perdana adalah harga yang berlaku untuk investor yang membeli saham pada 

saat penawaran umum.  Jika harga perdana lebih tinggi dari harga nominal, akan ada 

selisih (agio). Sebaliknya jika harga perdana lebih rendah daripada harga nominal 

maka akan terjadi disagio. 

c. Harga Pembukuan (Opening Price) 

Harga pembukuan adalah harga saham yang berlaku saat pasar saham dibuka pada 

hari itu. 

d. Harga Pasar (Market Price) 

Harga pasar adalah harga saham dibursa saham pada saat itu. Harga pasar ini 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham saat diperdagangkan. Saham yang 

diminati investor, pergerakan harga pasar sahamnya akan berubah-ubah, dan saham 

yang akan kurang diminati investor hanya ada sedikit pergerakan di lantai bursa.  

e. Harga Penutupan (Closing Price) 

Harga penutupan adalah harga akhir dari transaksi jual beli saham dibursa efek.  

Laba Akuntansi 

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan) No.46 (IAI, 2010), laba 

akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban 

pajak. Menurut Subramayam (2010:5) laba akuntansi (yang dilaporkan) diukur 

berdasarkan konsep akuntansi akrual, serta dihitung dengan mengakui pendapatan dan 

mengkaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Pendapatan (dan keuntungan) dan 

beban (dan kerugian) merupakan dua komponen utama laba akuntansi: 

1. Pendapatan dan keuntungan  

Pendapatan (revenues) merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas 

masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahan yang masih 

berlangsung. Pendapatan meliputi arus kas masuk seperti penjualan tunai, dan arus 

kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Sedangkan keuntungan (gain) 

merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari 



 

 

transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha perusahaan 

yang masih berlangsung.  

2. Beban dan kerugian 

Beban (expenses) merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas keluar yang akan 

terjadi, atau aloksi arus kas keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha 

perusahan yang masih berlangsung. Kerugian (losses) merupakan penurunan aset 

bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau incidental suatu 

perusahaan. 

Karakteristik Laba Akuntansi 

Menurut Marisca (2010) dalam Wartini (2013) laba Akuntansi memiliki lima 

karekteristik sebagai berikut : 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi akrual terutama yang berasal dari 

penjualan barang atau jasa. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodeisasi dan mengacu pada kinerja 

perusahaan selama satu periode tertentu.  

2. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

3. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (expense) dalam bentuk 

biaya historis. 

4. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (matching) antara pendapatan 

dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

2.1.8 Unsur-unsur Laba  

Menurut Wartini (2013) beberapa unsur-unsur laba sebagai berikut : 

1.  Laba Kotor 

Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga 

pokok penjualan. Persentase laba kotor dihitung dengan membagi laba kotor 

dengan pendapatan dari penjualan bersih menunjukan ukuran profitabilitas yang 

memungkinkan perbandingan perusahaan dari tahun ke tahun menurut Stice et.al 

(2009:215). 

2.  Laba Operasi 

Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi menurut 

stice et.al (2009:216). Secara umum dikatakan bahwa beban operasi adalah 

seluruh beban operasi kecuali beban harga dan beban pajak penghasilan. 

3. Laba Bersih  

Laba Bersih adalah angka yang menunjukan selisih antara seluruh pendapatan 

dari kegiatan operasi perusahaan maupun non-operasi perusahaan. Angka 

terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (net profit). Jumlah ini 

merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan 



 

 

menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (net 

loss). 

Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas (statement of cash flows atau cash flow statement) adalah laporan 

yang menyajikan ikhtisar terinci mengenai semua arus kas masuk dan arus kas keluar atau 

sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode (IAI, 2007). Laporan arus kas 

merupakan campuran antara laporan laba-rugi dan neraca. (Subramanyam, 2010)  laporan 

arus kas dapat mengekspresikan laba bersih perusahaan yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan sehingga jika arus kas meningkat, maka laba perusahaan akan meningkat dan 

hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan dan selanjutnya juga akan menaikkan laba 

perusahaan.  

Komponen Utama Laporan Arus Kas  

Menurut Sulistiyowati (2010:52) menyebutkan bahwa komponen utama laporan 

arus kas terdiri dari : 

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan, oleh 

karena itu arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

memengaruhi penetapan laba (rugi) bersih, antara lain penerimaan kas dari transaksi 

penjualan, pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, bunga, beban operasional dan 

pajak penghasilan. Arus kas dari aktivitas operasi ini dapat menggunakan baik metode 

langsung maupun metode tidak lansung. 

2. Arus Kas dari Aktivitas investasi  

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan 

atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan, antara lain berasal dari transaksi pembelian dan penjualan aktiva tetap, aktiva 

tidak berwujud serta investasi jangka panjang perusahaan. 

3. Arus Kas dari Aktivitas pendanaan  

Merupakan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi 

pendanaan dari pemegang saham perusahaan dan kreditur, antara lain penerimaan kas 

dari emisi saham dan obligasi, pembayaran dividen serta penerimaan/pelunasan 

pinjaman. Dengan adanya aktivitas – aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan pendapatannya merupakan sinyal positif bagi investor, sehingga harga 

saham akan terangkat naik. 

Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisis laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan.  Return On 

Asset (ROA) menurut Brigham and Houston (2010:148) Return On Asset / pengembalian 

atas total asset yaitu rasio laba bersih terhadap total aset terhadap total aset mengukur 

pengembalian atas total asset.  



 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Return On Asset adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur dari jumlah total aktiva 

perusahaan. ROA menunjukkan keefisienan perusahaan dalam mengelola seluruh 

aktivanya untuk memperoleh pendapatan. Brigham and Houton (2010:148) merumuskan 

formula untuk menghitung pengembalian atas total aset/ Return On Asset (ROA) sebagai 

berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥100% 

Hasil pengembalian dari total aset ini menunjukan produktivitasnya dari seluruh 

dana perusahaan, baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Semakin kecil (rendah) 

rasio ini, semakin kurang baik manajemen perusahaan dalam menggunakan aktivanya 

untuk menghasilkan laba, demikian pula sebaliknya. Semakin baik manajemen 

perusahaan dalam menggunakan aktivanya dalam menghasilkan laba.  

Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai hubungan antara laba akuntansi, 

komponen arus kas, Return On Assets (ROA) dan harga saham. Laba akuntansi, 

komponen arus kas, Return On Assets (ROA), dari ketiga variabel tersebut akan dilakukan 

pengujian apakah mempunyai pengaruh terhadap harga saham, baik secara individu 

(parsial) maupun simultan. Kerangka pemikiran  penelitian ini dapat digambarkan pada 

gambar 2.1 berikut ini : 
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Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham 

Menurut PSAK (Permyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.46 (IAI, 2010), laba 

akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban 

pajak. Menurut Subramayam (2010:5) laba akuntansi (yang dilaporkan) diukur 

berdasarkan konsep akuntansi akrual, serta dihitung dengan mengakui pendapatan dan 

mengkaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. laba akuntansi memiliki pengaruh 

terhadap harga saham karena semakin besar laba suatu perusahaan, maka kecenderungan 

yang ada adalah semakin tinggi harga saham. Hal ini terjadi karena laba perusahaan pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang 

saham dalam bentuk naiknya harga saham. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin (2011), yang berjudul “Pengaruh 

Informasi Laba Akuntansi, Total Arus Kas dan Komponen Arus Kas Terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia”. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  

Pengaruh Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham  

Menurut Sulistiyowati (2010:52) menyebutkan bahwa komponen utama laporan 

arus kas terdiri dari : 

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan, oleh karena itu 

arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi 

penetapan laba (rugi) bersih. Arus kas dari aktivitas operasi dianggap dapat 

mempengaruhi harga saham karena jumlah arus kas dari aktivitas operasi merupakan 

indikator yang menentukan apakah dari operasinya, perusahaan dapat menghasilkan arus 

kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Sehingga dengan adanya peningkatan arus kas dari aktivitas operasi 

akan memberikan sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dimasa yang akan datang 

kepada investor, akibatnya investor akan membeli saham perusahaan tersebut yang pada 

akhirnya akan meningkatkan harga saham. 

2. Arus Kas dari Aktivitas investasi  

Bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, antara lain 

berasal dari transaksi pembelian dan penjualan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud serta 

investasi jangka panjang perusahaan. Peningkatan investasi akan berhubungan erat 

dengan arus kas dimasa mendatang yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham. 

Hal ini karena adanya peningkatan investasi akan mampu memberikan arus kas tambahan 

bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatanya. Adanya peningkatan pendapatan ini 

akan menarik investor untuk membeli sahamnya di bursa, sehingga harga saham akan 

meningkat. 



 

 

3. Arus Kas dari Aktivitas pendanaan  

Merupakan penerimaan dan pengeluaran  kas sehubungan dengan transaksi 

pendanaan dari pemegang saham perusahaan dan kreditur. Adanya aktivitas-aktivitas 

yang meningkatkan sumber pendanaan perusahaan seperti penerbitan obligasi maupun 

emisi saham baru mampu meningkatkan struktur modal perusahaan. Adanya aktivitas – 

aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendapatanya merupakan 

sinyal positif bagi investor, sehingga harga saham akan terangkat naik. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavia (2008) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap 

Harga Saham di Bursa Efek Indonesia”. Menunjukkan bahwa komponen arus kas yang 

terdiri atas arus kas operasi, investasi dan pendanaan juga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap harga saham.  

Pengaruh  Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisis laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan.  Return On 

Asset (ROA) menurut Brigham and Houston (2010:148) Return On Asset / pengembalian 

atas total asset yaitu rasio laba bersih terhadap total aset terhadap total aset mengukur 

pengembalian atas total asset. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas 

asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya 

tarik perusahaan kepada para investor. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat 

pengembalian yang akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham 

dari perusahaan tersebut, dipasar modal juga akan semakin tinggi sehingga ROA akan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gatiningsih (2009), yang berjudul 

“Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Debt Equity Ratio 

(DER) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar 

di BEI”. Hasil penelitiannya menyimpulkan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham.  

Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian 

yang harus diuji kebenarannya dan biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang 

menghubungkan dua variabel atau lebih.   

Adapun hipotesis dalam penelitian  ini adalah : 

H1 :  Laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham pada Perusahaan 

Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

H2 :  Arus Kas dari Aktivitas Operasi  berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

H3 :  Arus Kas dari Aktivitas Investasi  berpengaruh terhadap harga saham pada 

Perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  



 

 

H4 :  Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  berpengaruh terhadap harga saham 

pada Perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

H5 :  Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga  Saham pada 

perusahaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

H6 :  Laba akuntansi, Arus kas dari aktivitas operasi, Arus Kas dari Aktivitas 

Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dan Return On Assets 

(ROA) secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada 

Perusahaaan Barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Variabel Penelitian  

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1.      Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel 

independent. Variabel dependent dalam penelitian  ini adalah harga saham. Harga saham 

pada harga penutupan (closing price) selama tahun 2009-2013. 

 2.     Variabel  Independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain. Dalam penelitian ini ada tiga Variabel independen yang digunakan, 

yaitu  Laba akuntansi, komponen arus kas, dan Return On Assets (ROA).  

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel  Definisi   Satuan  Pengukuran  

1 Laba akuntansi 

 (X1) 

Laba atau rugi 

bersih selama satu 

periode sebelum 

dikurangi beban 

pajak 

Rp Laba sebelum pajak 

pada laporan laba  

2 Arus kas dari 

aktivitas operasi 

(X2) 

Selisih bersih antara 

penerimaan dan  

Pengeluaran kas 

yang berasal dari  

aktivitas operasi 

selama satu periode 

yang tercantum 

dalam laporan arus 

kas 

Rp Nilai arus kas aktivitas 

operasi 



 

 

3 Arus kas dari 

aktivitas 

investasi (X3)  

Selisih bersih antara 

penerimaan dan  

Pengeluaran kas 

yang berasal dari  

aktivitas investasi 

selama satu periode 

yang tercantum 

dalam laporan arus 

kas 

Rp Nilai arus kas aktivitas 

investasi  

4 Arus kas dari 

aktivitas 

pendanaan (X4) 

Selisih bersih antara 

penerimaan dan  

Pengeluaran kas 

yang berasal dari  

aktivitas pendanaan 

selama satu periode 

yang tercantum 

dalam laporan arus 

kas 

Rp Nilai arus kas aktivitas 

pendanaan 

5 Return On Asset 

ROA (X5) 

Return On Asset / 

pengembalian atas 

total asset yaitu 

rasio laba bersih 

terhadap total aset 

terhadap total aset 

mengukur 

pengembalian atas 

total asset 

% 
%100

Asset   Total

Bersih    Laba
x  

6 Harga Saham 

(Y) 

Harga saham  

adalah harga yang 

terbentuk di bursa. 

Menurut 

Widoatmodjo 

(2012: 30-31), 

harga di bursa 

ditentukan oleh 

kekuatan 

permintaan dan 

penawaran 

Rp Harga penutupan 

adalah harga akhir dari 

transaksi jual beli 

saham dibursa efek 

 



 

 

Metode Analisis  

Metode analisis adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian 

dapat diintreprestasi hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan analisis statistik dan analisis regresi 

berganda. Pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 21. Analisis regresi berganda dilakukan setelah melakukan pengujian 

asumsi klasik terlebih dahulu dan selanjutnya pengujian hipotesis. 

Analisis Statistik Deskritif   

Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi 

bagaimana hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik 

deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tujuan agar kesimpulan yang diperoleh 

tidak menimbulkan nilai bias. Pengujian regresi berganda selanjutnya dapat dilakukan 

apabila lolos uji asumsi klasik, yaitu data harus terdistribusi normal (normalitas), tidak 

mengandung multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi 

klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal 

atau tidak distribusi data dapat menggunakan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 

2006:110).  

Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2006:91) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen).  

Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2007), uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peirode t dengan kesalahan 

pengganggu pada perode t-1 (sebelumnya).  

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu 

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

pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

 

 

 



 

 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh ini melibatkan satu variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y), 

Uji t (pengujian parsial) ini dilakukan untuk menguji  pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-

masing variabel independent yang terdiri atas laba akuntansi, komponen arus kas dan 

ROA terhadap harga saham yang merupakan variabel dependennya. Seberapa besar 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan persamaan 

regresi berganda sebagai berikut : 

Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3+ β4X4 + β5X5 + e 

Keterangan : 

Y =  Harga Saham 

a   =  Konstanta 

b   =  Koefisien regresi berganda 

X1 =  Laba Akuntansi  

X2 =  Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

X3 = Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

X4 = Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

X5 = Return On Asset ( ROA ) 

e = Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0, untuk tujuan perhitungan e 

diasumsikan 0. 

Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan pengujian secara persial dan 

simultan. Untuk pengujian Secara parsial dapat digunakan dengan uji statistik t , 

sedangkan uji secara simultan menggunakan uji statistik f.  

Pengujian Secara Parsial (Uji t)  

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen (Laba akuntansi, Komponen arus kas, dan ROA) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (harga saham), melakukan 

perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel. Hipotesis uji ini adalah : 

 

a.    Ho1 : laba akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham 

         Ha1 : laba akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap harga saham 

b.   Ho2 : arus kas dari aktivitas operasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 

Ha2 : arus kas dari aktivitas operasi secara parsial berpengaruh terhadap harga 

saham 

c.  Ho3 : arus kas dari aktivitas investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 



 

 

Ha3 : arus kas dari aktivitas investasi secara parsial berpengaruh terhadap harga 

saham  

d.  Ho4 : arus kas dari aktivitas pendanaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

harga saham  

Ha4 : arus kas dari aktifitas pendanaan secara parsial berpengaruh terhadap harga 

saham  

e.   Ho5 : Return On Asset (ROA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham  

Ha5  : Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan tingkat 

signifikan yang digunakan sebesar 5 %. Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut :  

1. a.   Jika thitung< ttabel, atau -thitung>-ttabel maka Ho diterima 

b. Jika thitung > ttabel, atau -thitung < -ttabel maka Ho ditolak  

2. Berdasarkan nilai profitabilitas (signifikansi) dasar pengambilan    keputusanya 

adalah : 

a. Jika profitabilitas > 0,05 maka Ho diterima, berarti Ha ditolak  

b. Jika profitabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, berarti Ha diterima 

Pengujian Secara Simultan (Uji f)  

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji f dilakukan dengan membandingkan nila 

f hitung dengan f tabel. Hipotesis uji ini adalah : 

a. Ho :   Laba akuntansi, Komponen arus kas, dan ROA secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap harga saham.  

b. Ha : Laba akuntansi, Komponen arus kas, dan ROA secara simultan berpengaruh 

terhadap harga saham.  

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan tingkat 

signifikan yang digunakan sebesar 5%. Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut :  

1. a. Jika fhitung< ftabel maka Ho diterima  

b. Jika fhitung>  ftabel maka Ha ditolak  

2. Berdasarkan nilai profitabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusannya 

adalah:  

a. Jika profitabilitas > 0,05 maka Ho diterima, berarti Ha ditolak  

b. Jika profitabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, berarti Ha diterima  

Uji Koefisien Determinasi 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat kerataan atau keterikatan antar  

variabel dependent dan variabel independent yang bisa dilihat dari besarnya nilai 

koefisien determinan determinasi (adjusted R-squere). Koefisien determinani (R2) dapat 

dilihat dari besarnya nilai Adjusted R-Square. Nilai koefisien determinasi adalah antara 



 

 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi  variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variable - variabel independen memberikan  hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali,2006). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi 

bagaimana hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis 

deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 21 diperoleh hasil perhitungan 

sebagai berikut : 

Dengan bantuan program SPSS versi 21.0 diperoleh hasil dari nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. 

 

Hasil Analisis Deskriptif  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Labaakuntansi 85 ,004 14,510 1,41242 3,132361 

Aruskasinvestasi 85 -14,402 ,231 -,66298 1,994257 

Aruskaspendanaan 85 -12,131 6,791 -,32828 2,274872 

ROA 85 ,015 ,416 ,13522 ,108356 

LN_HRGSHM 85 4,84 12,87 8,4718 2,29316 

Valid N (listwise) 85     

Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis, 2016 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 menunjukan jumlah data (N) 

sebanyak 85 data, yang diperoleh dari 17 perusahaan dikalikan dengan 5 tahun periode 

penelitian. Dan memiliki rata-rata sebagai berikut : 

1. Laba Akuntansi memiliki nilai rata-rata sebesar 1,41242, dengan standar deviasi 

3,132361, nilai maksimum 14,510 dan nilai minimum 0,004.  

2. Arus Kas Aktivitas Investasi memiliki nilai rata-rata sebesar -,66298, dengan standar 

deviasi 1,994257, nilai maksimum 0,231 dan nilai minimum -14,402.  

3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan memiliki nilai rata-rata sebesar -,32828, dengan 

standar deviasi 2,274872, nilai maksimum 6,791 dan nilai minimum -12,131.  

4. ROA (Return On Asset) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,13522, dengan standar 

deviasi 0,108356, nilai maksimum 0,416 dan nilai minimum 0,015.  

5. Harga Saham memiliki nilai rata- rata sebesar 8,4718, dengan standar deviasi 

2,29316, nilai maksimum 12,87 dan nilai minimum 4,84.  

 



 

 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidak distribusi data 

dapat menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dalam penelitian 

dilakukan dengan cara analisis grafik, yaitu dengan lonceng pada grafik histogram dan 

tidak melenceng kekiri atau kekanan. Sedangkan pada grafik normal P-P Plot, bila data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data 

terdistribusi secara normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil 

pengujian dengan grafik histogram dan grafik P-P Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 

gambar 4.2 berikut : 

 



 

 

 
Berdasarkan gambar diatas, pada grafik histogram terlihat seperti pola 

berdistribusi normal. Namun, kesimpulan dengan grafik histogram ini belum dapat 

dipastikan kenormalan datanya untuk jumlah sampel yang kecil. Begitu juga pada grafik 

P-P Plot, karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normalnya. Namun 

hasil dengan grafik P-P Plot ini juga masih belum bisa dipastikan kenormalanya. Karena 

dengan gambar grafik kelihatannya berdistribusi normal tetapi secara statistik sebenarnya 

tidak normal (Ghozali,2011:31). Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih 

pasti dan meyakinkan dilakukan uji statistik non parametik dengan uji Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dengan nilai signifikasi diatas 0,05 (>0,05), maka data terdistribusi 

dengan normal. Hasil pengujian dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut ini : 

Hasil UJI Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 85 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,17190580 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,078 

Positive ,078 

Negative -,043 

Kolmogorov-Smirnov Z ,718 



 

 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,681 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.sig 2-tailed) 

sebesar 0,561. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,681 > 0,05), maka nilai 

residual tersebut telah normal.  

Uji Multikolonieritas  

Menurut Ghozali (2006:91) Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). 

Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dari VIF, apabila VIF diatas 10 maka 

terjadi multikolonieritas. Sebaliknya,  jika VIF dibawah 10, maka tidak terjadi 

multikolonieritas.  

 

 

Hasil Uji Multikolonieritas Sebelum Transformasi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) -50785,888 9955,873  -5,101 ,000   

Labaakuntansi -11881,842 5359,472 -,425 -2,217 ,029 ,111 9,040 

Aruskasoperasi 2313,848 7542,219 ,071 ,307 ,760 ,075 13,294 

Aruskasinvestasi -3571,038 6831,293 -,081 -,523 ,603 ,168 5,953 

Aruskaspendanaan 7174,786 6752,172 ,186 1,063 ,291 ,132 7,568 

ROA 796069,739 62672,586 ,984 12,702 ,000 ,676 1,479 

a. Dependent Variable: Hargasaham 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas variabel independen yang mengalami 

multikolonieritas yaitu arus kas operasi dengan nilai VIF 13,294 > 10 dan nilai tolerance 

0.075 < 0.10. Menurut Ghozali (2006:95) menyatakan bahwa untuk mengobati 

multikolonieritas keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi 

tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel independen lainnya untuk membantu 

prediksi.  



 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel  yang mempunyai korelasi paling 

tinggi dibandingkan variabel independen lainnya dengan nilai VIF 14,294 Sehingga, 

variabel arus kas operasi harus dikeluarkan. Untuk analisis selanjutnya variabel arus kas 

operasi tidak diikutsertakan lagi dalam analisis baik secara individual maupun secara 

simultan. Jadi, variabel yang tersisa adalah laba akuntansi, arus kas investasi, arus kas 

pendanaan,dan ROA yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Hasil Uji Multikolonieritas Setelah Transformasi  

Berdasarkan hasil uji Multikolonieritas pada Tabel 4.5 diatas, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai tolerance sebagai berikut : 

1. Laba Akuntansi nilai Tolerance adalah 0,169 dan nilai VIF sebesar 5,907.  

2. Arus Kas Investasi nilai Tolerance adalah 0,328 dan nilai VIF sebesar 3,048. 

3. Arus Kas Pendanaan nilai Tolerance adalah 0,179 dan nilai VIF sebesar 5,578. 

4. ROA (Return On Asset) nilai Tolerance adalah 0,682 dan nilai VIF sebesar 

1,467.  

Semua nilai Tolerance yang dihasilkan > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat  

disimpulkan bahwa variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 

Multikolonieritas.  

Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2007), uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peirode t dengan kesalahan 

pengganggu pada perode t-1 (sebelumnya). Persyarat yang harus dipenuhi adalah tidak 

adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian ini menggunakan uji Durbin-

Watson (UJI DW).  

                                      Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5,657 ,232  24,344 ,000   

Labaakuntansi ,019 ,102 ,026 ,184 ,855 ,169 5,907 

Aruskasinvestasi -,117 ,115 -,102 -1,023 ,309 ,328 3,048 

Aruskaspendanaan ,304 ,136 ,301 2,233 ,028 ,179 5,578 

ROA 20,783 1,465 ,982 14,191 ,000 ,682 1,467 

 



 

 

1 ,860a ,739 ,726 1,20085 2,051 

a. Predictors: (Constant), ROA, Aruskasinvestasi, Aruskaspendanaan, Labaakuntansi 

b. Dependent Variable: LN_HRGSHM 

Dari hasil pada tabel 4.6 pada pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji 

DW diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,051, dimana nilai DW berada 

diantara 1.747 dan 2.253 ( 1.747 <  DW < 2.253 ) yang berarti tidak terjadi autokorelasi 

sehingga persamaan regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2006:105), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Untuk  mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji scatter plot.   

 
Pada grafik scatterplot diatas pada gambar tersebut menunjukkan bahwa    titik - 

titik yang berada didalamnya menyebar. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedasitas. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dilakukan juga 

pengujian kembali dengan melakukan uji Glejser yaitu menkorelasikan nilai residual 

(Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikan 

kurang dari 0,05 maka model regresi terjadi masalah heteroskedasitas. Hasil pengujian 

dengan uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut :  

 



 

 

Uji Glejser Sebelum Tranformasi 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1690,480 5558,538  ,304 ,762 

Labaakuntansi -7647,492 2992,287 -,651 -2,556 ,013 

Aruskasoperasi 6760,975 4210,953 ,496 1,606 ,112 

Aruskasinvestasi 861,720 3814,030 ,047 ,226 ,822 

Aruskaspendanaan 3769,151 3769,856 ,233 1,000 ,320 

ROA 265796,928 34991,204 ,783 7,596 ,000 

a. Dependent Variable: Abs_res1 

 

Dari hasil uji statistik diatas nilai signikfikansi laba akuntansi dan ROA memiliki 

nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti terjadi heteroskedasitas. Agar tidak terjadi 

heteroskedasitas maka perlu dilakukan transformasi, tranformasi ini menggunakan 

logaritma natural (Ln). Model regresi dirubah dalam bentuk logaritma bentuk semi-log 

yaitu hanya variabel dependen yang dirubah dalam bentuk logaritma natural sedangkan 

variabel independen tetap (Ghozali, 2013). Maka persamaan seperti di bawah ini : 

LnY= α + β1X1+ β2X2 + β3X3+ β4X4 + e 

 

Uji Glejser Setelah Tranformasi 
            Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,910 ,134  6,791 ,000 

Labaakuntansi ,010 ,059 ,048 ,178 ,859 

Aruskasinvestasi ,014 ,066 ,041 ,213 ,832 

Aruskaspendanaan ,060 ,078 ,200 ,763 ,448 

ROA ,381 ,845 ,061 ,451 ,653 

a. Dependent Variable: abs_res3 

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa nilai 

signifikansi untuk semua variabel independen lebih dari taraf signifikansi 0,05 dengan 

demikian data pada variabel Laba Akuntansi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan 

dan ROA  bebas dari Heteroskedasitas. 

Analisi Regresi Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk 

menguji pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, dan ROA 



 

 

(Return On Asset) terhadap Harga Saham. Berdasarkan hasil pengolahan data 

menggunakan SPSS Versi 21,0 dapat dilihat tabel berikut :  

Hasil Uji Regresi Berganda  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 5,657 ,232  24,344 ,000   

Labaakuntansi ,019 ,102 ,026 ,184 ,855 ,169 5,907 

Aruskasinvestasi -,117 ,115 -,102 -1,023 ,309 ,328 3,048 

Aruskaspendanaan ,304 ,136 ,301 2,233 ,028 ,179 5,578 

ROA 20,783 1,465 ,982 14,191 ,000 ,682 1,467 

 Pengujian Hipotesis  

Pengujian Secara Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

(Laba akuntansi, Komponen arus kas, dan ROA) secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen (harga saham). 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel (α = 5%, 

df = n-k-1) atau 85-4-1=80 hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 1.664 dan tingkat 

signifikasi yang digunakan sebesar 0,05 (5%). Hasil perhitungan uji ini dapat dilihat pada 

tabel 4.10 dibawah ini :  

 

         Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 5,657 ,232  24,344 ,000   

Labaakuntansi ,019 ,102 ,026 ,184 ,855 ,169 5,907 

Aruskasinvestasi -,117 ,115 -,102 -1,023 ,309 ,328 3,048 

Aruskaspendanaan ,304 ,136 ,301 2,233 ,028 ,179 5,578 

ROA 20,783 1,465 ,982 14,191 ,000 ,682 1,467 

a. Dependent Variable: LN_HRGSHM 

  Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis 2016 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 dapat dijelaskan pengaruh variabel secara 

parsial terhadap  variabel dependen sebagai berikut : 



 

 

1. Variabel Laba Akuntansi memiliki nilai signifikan sebesar 0,855 dan nilai t-hitung 

sebesar 0,184. Ini berarti nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 

(>0,05) dan berdasarkan perbandingan t-hitung denggan t-tabel (t-tabel α = 0,05, df 

= ( 85-4-1=80 ) didapat t-hitung 0,184 lebih kecil dari t-tabel 1,664 ( 0,184 < 1,664 

). Maka dalam hal ini Ho diterima Hα ditolak. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial Laba Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham.  

2. Variabel Arus Kas Investasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,309 dan nilai t-hitung 

sebesar -1,023. Ini berarti nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 

(>0,05) dan berdasarkan perbandingan t-hitung denggan t-tabel (t-tabel α = 0,05, df 

= ( 85-4-1=80 ) didapat t-hitung -1,023 lebih kecil dari t-tabel -1,664 ( -1,023 < -

1,664 ). Maka dalam hal ini Ho diterima Hα ditolak. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa secara parsial Arus kas Aktivitas Investasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

3. Variabel Arus Kas Pendanaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,028 dan nilai t-

hitung sebesar 2,233. Ini berarti nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 (<0,05) dan berdasarkan perbandingan t-hitung denggan t-tabel (t-tabel α = 0,05, 

df = ( 85-4-1=80 ) didapat t-hitung 2,233 lebih besar dari t-tabel 1,664 ( 2,233 > 

1,664 ). Maka dalam hal ini Ho ditolak Hα diterima. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa secara parsial Arus kas Aktivitas Pendanaan  berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham.  

4. Variabel ROA (Return On Asset) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai t-

hitung sebesar 14,191. Ini berarti nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 (<0,05) dan berdasarkan perbandingan t-hitung denggan t-tabel (t-tabel α = 0,05, 

df = ( 85-4-1=80 ) didapat t-hitung 14,191 lebih besar dari t-tabel 1,664 ( 14,191 > 

1,664 ). Maka dalam hal ini Ho ditolak Hα diterima. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa secara parsial ROA berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham.  

Pengujian Secara Simultan (Uji f)  

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji f dilakukan dengan 

membandingkan nila f hitung dengan f tabel. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel dengan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 

5%. Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :  

2. a. Jika fhitung< ftabel maka Ho diterima  

b. Jika fhitung>  ftabel maka Ha ditolak  

2. Berdasarkan nilai profitabilitas (signifikani) dasar pengambilan keputusannya 

adalah :  

a. Jika profitabilitas > 0,05 maka Ho diterima, berarti Ha ditolak  



 

 

b. Jika profitabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, berarti Ha diterima   

Berdasarkan uji parsial dengan menggunakan program SPSS 21.0 mengenai 

analisis hubungan variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y) dapat 

dilihat pada tabel 4.11 berikut : 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 326,359 4 81,590 56,580 ,000b 

Residual 115,363 80 1,442   

Total 441,722 84    

a. Dependent Variable: LN_HRGSHM 

b. Predictors: (Constant), ROA, Aruskasinvestasi, Aruskaspendanaan, Labaakuntansi 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil f-hitung sebesar 56,580 

Sedangkan f-tabel 2,49 (α = 0,05, df pembilang = 4, df penyebut 80) signifikasi 0,05. ( 

Ini berarti f-hitung > 2,49 ) dengan profitabilitas sebesar 0,000 karena nilai profitabilitas 

f-hitung (0,000 < 0,05). Maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian terbukti 

bahwa variabel Laba Akuntansi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan ROA 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi adalah untuk menguji tingkat kerataan atau keterikatan 

antar  variabel dependent dan variabel independent yang bisa dilihat dari besarnya nilai 

koefisien determinan  (adjusted R-squere). Koefisien determinani (R2) dapat dilihat dari 

besarnya nilai Adjusted R-Square. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi  variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variable - variabel independen memberikan  hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi  
                Model Summaryb 

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

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,860a ,739 ,726 1,20085 2,051 

a. Predictors: (Constant), ROA, Aruskasinvestasi, Aruskaspendanaan, Labaakuntansi 

b. Dependent Variable: LN_HRGSHM 

Dari hasil pengujian determinasi pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi Adjusted R-Squqre memiliki nilai sebesar 0,726 = 72,6 %. Hal ini berarti 72,6 



 

 

% variasi Harga Saham dijelaskan oleh Variasi faktor - faktor Laba Akuntansi, Arus Kas 

Investasi, Arus Kas Pendanaan dan ROA (Return On Asset), sedangkan sisanya 27,4 % 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan bahwa variabel Laba Akuntansi, 

Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan ROA (Return On Asset) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan industi barang konsmsi periode 2010-2014. 

Ini berdasarkan pada nilai f-hitung sebesar 56,580 sedangkan f-tabel sebesar 2,49 

sehingga f-hitung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 

taraf signifikansi 0,05. Maka dalam hal ini Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa Laba Akuntansi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan ROA 

(Return On Asset) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Dari hasil uji parsial variabel X1 dalam penelitian ini adalah Laba Akuntansi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini berdasarkan pada t-hitung dengan 

t-tabel (t-tabel α = 0,05, df = ( 85-4-1=80 ) didapat t-hitung 0,184 lebih kecil dari t-tabel 

1,664 ( 0,184 < 1,664 ). Maka dalam hal ini Ho diterima Hα ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial Laba Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham. 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil pengujian secara parsial 

menunujukkan bahwa Arus Kas Investasi X2 tidak berpengarh signifikan terhadap Harga 

Saham. Hal ini berdasarkan pada nilai t-hitung denggan t-tabel (t-tabel α = 0,05, df = ( 

85-4-1=80 ) didapat t-hitung 1,023 lebih kecil dari t-tabel 1,664 ( 1,023 < 1,664 ) . Maka 

dalam hal ini Ho diterima Hα ditolak. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara 

parsial Arus kas aktivitas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil pengujian 

secara parsial menunujukan bahwa Arus Kas Pendanaan X3 berpengarh signifikan 

terhadap Harga Saham. Hal ini berdasarkan pada nilai t-hitung denggan t-tabel (t-tabel α 

= 0,05, df = ( 85-4-1=80 ) didapat t-hitung 2,233 lebih besar dari t-tabel 1,664 ( 2,233 > 

1,664 ). Maka dalam hal ini Ho ditolak Hα diterima. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial Arus kas aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham.  

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil pengujian 

secara parsial menunujukan bahwa ROA (Return On Asset) X4 berpengarh signifikan 

terhadap Harga Saham. Hal ini berdasarkan pada nilai t-hitung denggan t-tabel (t-tabel α 

= 0,05, df = ( 85-4-1=80 ) didapat t-hitung 14,191 lebih besar dari t-tabel 1,664 ( 14,191 

> 1,664 ). Maka dalam hal ini Ho ditolak Hα diterima. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa secara parsial ROA berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa ROA dapat menjadi pertimbangan oleh investor dalam 

melakukan investasi dalam bentuk saham, ketika pemegang saham tersebut 

mengharapkan besarnya capital gain yang akan diperoleh dalam transaksi saham. 



 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Laba Akuntansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan  Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2014.  

2. Arus Kas Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2014 

3. Arus Kas Pendanaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2014 

4. ROA (Return On Asset) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2014.  

5. Laba Akuntansi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan ROA secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010 – 2014.  

Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :  

1. Objek penelitian ini terbatas hanya pada Perusahaan Barang Konsumsi yang 

terdaftar di BEI dengan kriteria tertentu sehingga sampel hanya 17 perusahaan  

2. Periode penelitian ini hanya terbatas pada 5 tahun, yaitu periode 2010 – 2014.  

3. Penelitian ini menggunakan variabel  yang terdiri dari Laba Akuntansi, Arus Kas 

Aktivitas Investasi, Arus Kas Aktivitas Pendanaan, dan ROA sebagai Variabel 

independen (X) dalam pengaruhnya terhadap Harga Saham sebagai variabel 

dependen (Y).  

Saran  

Dari beberapa keterbatasan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan 

beberapa saran untuk para investor dan penelitian berikutnya sebagai berikut :  

1. Bagi investor, yang ingin melakukan investasi sebaiknya lebih memperhatikan 

variabel Arus Kas Aktivitas Pendanaan dan ROA (Return On Asset) karena pada 

penelitian ini Arus Kas Aktivitas Pendanaan dan ROA berpengaruh terhadap 

Harga Saham yang artinya Arus Kas Aktivitas Pendanaan dan ROA dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan periode penelitian 

yang lebih lama dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan 



 

 

sebaiknya menambahkan variabel yang lain karena nilai (R Square) sebesar 73,9 

% mengidentifikasi bahwa masih ada terdapat variabel lain yang mempengaruhi 

Harga Saham sebesar 26,1 % . 
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