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ABSTAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh nilai perusahaan, ukuran 

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

pertumbuhan arus kas pendanaan terhadap return saham pada perusahaan  food & 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEI) Tahun 2010 – 2014. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

dengan metode ini diperoleh 7 sampel dari 15 perusahaan food & beverage. Data 

penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahuan perusahaan food & beverage. Dalam 

penilitian ini, analisis data mengunakan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik 

dan pengujian parsial dan simultan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uji parsial diperoleh bahwa pertumbuhan 

arus kas pendanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap retrun saham. Sementara itu, 

variable lainnya seperti nilai perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan arus kas 

operasi, pertumbuhan arus kas investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

retrun saham. Pada pengujian simultan didapati hasil bahwa nilai perusahaan, ukuran 

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

pertumbuhan arus kas pendanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. 

Kata Kunci : Return Saham, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Arus Kas Investasi, dan 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan 
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PENDAHULUAN 

Pasar modal mempunyai peran  strategis dalam  menunjang  perekonomian 

karena pasar modal dapat menjadi sumber dana perusahaan. Pasar modal akan 

menunjang peningkatan GDP atau dengan  kata lain berkembangnya pasar modal akan 

mendorong kemajuan ekonomi suatu Negara. Perkembangan  pasar modal di Indonesia 

saat ini sangat pesat, dengan ditunjukkan tingginya volume perdagangan  di Bursa Efek 

Indonesia.. Perusahaan  merupakan agen  produksi yang  secara  nasional  akan  

membentuk Gross Domestic Product (GDP). Untuk menarik pembeli dan penjual agar 

berpatisipasi, pasar modal harus bersifat likuid dan efesien. 

Return menurut Wirama (2009) adalah imbalan yang diperoleh oleh investor 

yang menginvestasikan dananya dengan cara membeli saham.salah satu alat ukur retrun 

saham adalah captal gain, yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara 

harga jual dengan harga beli saham dari suatu instrument investasi. Capital gain sangat 

tergantung dari harga pasar instrument investasi, yang berarti bahwa instrument 

investasi harus diperdagangkan di pasar. Jika perusahaan dapat memberikan return yang 

cukup besar, tentunya investor akan semakin menambah investasinya, dan hal ini 

tentunya dapat memberikan dampak positif bagi nilai perusahaan di pasar. 

Selain berasal dari laporan arus kas, sumber informasi yang berguna untuk 

investor dalam pengambilan keputusan juga berasal dari nilai perusahaan yang 

diproksikan menggunakan rasio perusahaan Price to Book Value (PBV). Rasio ini 

merupakan rasio yang mencerminkan penilaian pasar terhadap saham yang digunakan 

untuk menentukan apakah harga saham tertentu dinilai terlalu rendah (undervalued) 

atau terlalu mahal (overvalued), sehingga para investor dapat menentukan kapan 

sebaiknya saham dibeli atau dijual. 
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Selain rasio keuangan perusahaan, terdapat juga beberapa variable lain yang 

akan dapat digunakan sebagai parameter dalam pengambilan keputusan dan memiliki 

pengaruh terhadap return saham. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat 

menghasilkan earning yang lebih besar sehingga menapatkan return yang lebih tinggi 

dibanding perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Konsep Laba 

Menurut Suwardjono (2005) mendefinisikan laba sebagai berikut : Laba adalah 

kenaikan aset dalam satu perioda akibat kegiatan produktif yang dapat didistribusikan 

kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham, tanpa mempengaruhi keutuhan 

pemegang saham semula. 

Informasi akan laba dianggap cukup kaya untuk menilai kondisi perusahaan 

secara keseluruhan. Investor dan kreditor berkepentingan dengan informasi masa lalu 

yang digunakan untuk mengevaluasi prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

Kreditor berkepentingan dengan kredit yang diberikan sedangkan investor 

berkepentingan atas investasinya. Laporan keuangan bersifat umum dan tidak ditujukan 

hanya kepada pihak tertentu. Informasi dalam laporan keuangan hanya menyajikan 

peristiwa ekonomi yang dihitung dengan satuan moneter sedangkan pengambilan 

keputusan ada ditangan pemakai dari laporan keuangan. Pemahaman yang tidak tepat 

terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat berdampak pada 

keputusan bisnis yang tidak tepat dimasa depan. 

Saham 

Menurut Tandelilin Eduardus saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan 

atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dalam pasar modal ada dua jenis 

saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (common stock) dan 
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saham istimewa (preferred stock) dimana kedua jenis ini memiliki arti dan aturannya 

masing-masing. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal 

oleh publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preferred stock) 

dimana kedua jenis ini memiliki arti dan aturannya masing-masing. (Irham Fahmi 

2012). 

Menurut Trisnawati (2013), return saham adalah pengembalian hasil atas surat 

berharga atau investasi dimana biasanya dinyatakan dalam bentuk suatu tingkat 

persentase serta suatu variabel yang muncul dari perubahan harga saham sebagai akibat 

dari reaksi pasar karena adanya penyampaian informasi keuangan suatu entitas kedalam 

pasar modal. 

Menurut Eduardus Tandelin (2001) alasan orang berinvestasi adalah 

memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan 

investasi disebut sebagai return.  

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah nilai suatu perusahaan dalam pasar modal.menurut Suad 

(2008) bahwa nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat 

diperhatikan oleh investor. Kemakmuran pemegang saham atau investor tersebut 

tercermin dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah variabel yang tidak dapat 

diobservasi, (Paradilla : 2010). 

Menurut (Susanti 2010). Nilai perusahaan sangat diperhatikan oleh investor 

kemakmuran pemegang saham atau investor tersebut tercermin dari nilai perusahaan. 

Dengan kata lain nilai perusahaan merupakan ukuran kinerja menejer keuangan. 

Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.  
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Penelitian ini menggunakan proksi berdasarkan harga. Adapun rasio yang 

digunakan adalah Price to Book Value (PBV). 

Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham dan lain 

sebagainya. Beberapa proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran 

perusahaan yaitu total aset, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besart 

total aset, penjualan dan kapitalisasi pasarnya maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. Ketiga variable tersebut dapat digunakan untuk menentukan 

ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar ukuran perusahaan tersebut, 

missal semakin besar aktiva makan akan semakin banyak modal yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka akan semakin besar pula perusahaan itu dikenal masyarakat. 

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 

yang mana menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah 

penjualan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut 

Arus Kas 

Menurut PSAK No. 2 (IAI, 2009) laporan arus kas (statement of cas 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 selama satu 

periode. Dalam paragraph ketiga PSAK No 2 dinyatakan bahwa laporan arus kas dapat 

memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi 

perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam 

rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna 
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menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cas flows) dari 

berbagai perusahaan. 

Berdasarkan PSAK No. 2 (IAI, 2009) laporan arus kas terdiri dari tiga aktivitas 

yaitu : 

1. Arus Kas dari aktivitas operasi 

Aktifitas operasi adalah aktifitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue – producing activities) dan aktifitas lain yang bukan merupakan 

aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktifitas 

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. Oleh karena itu,arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba 

atau rugi bersih. 

2. Arus Kas dari aktifitas investasi 

Aktifitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang 

berasal dari aktifitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. 

3. Arus Kas dari aktifitas pendanaan 

Aktifitas pendanaan (financing) adalah aktifitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi dan pinjaman perusahaan. Pengungkapan terpisah arus 
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kas yang timbul dari aktifitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, perumusan 

masalah,  dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas maka kerangka pemikiran 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

 

 

H6 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Return Saham 

PBV merupakan rasio antara harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Pada 

umumnya perusahaan yang beroperasi dengan baik akan mempunyai rasio PBV lebih 

besar dari satu (≥). Hal ini disebabkan karena PBV yang semakin besar menunjukkan 

harga dari saham tersebut semakin meningkat. Semakin tinggi rasio PBV suatu 

perusahaan menunjukkan ssemakin tinggi pula penilaian investor terhadap perusahaan 

Nilai Perusahaan (X1) 

Ukuran  Perusahaan (X2) 

AKO (X3) 

AKI (X4) 

AKP (X5) 

Return Saham (Y) 
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yang bersangkutan. Jika harga pasar saham semakin meningkat maka capital gain 

(actual return) dari saham tersebut juga semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan 

oleh Putri (2012) membuktikan bahwa nilai perusahaan berpengaruh dan signifikan 

terhadap return saham. 

H1 : Nilai Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Retrun Saham 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham 

Semakin besar total aset semakin mampu perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Semakin besar perusahaan menghasilkan laba, maka akan besar membagikan deviden. 

Selain itu, jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat maka harga 

saham akan meningkat. Pernyataan diatas membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai hubungan positif dengan return saham. Penelitian yang dilakukan 

Adiwiratama (2012) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

return saham.  

H2 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Retrun 

Saham 

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Operasi Terhadap Return Saham 

Berdasarkan teori, semakin tinggi arus kas operasi perusahaan maka semakin 

tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai 

expected return saham. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas operasi perusahaan 

maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin 

kecil pula nilai expected return saham. Penelitian yang dilakukan Sinaga (2010) 

membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara arus kas aktifitas operasi 

terhadap return saham. 



9 

 

 

 

H3 : Pertumbuhan Arus Kas Operasi Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Retrun Saham 

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Investasi Terhadap Return Saham 

Secara teori, semakin tinggi arus kas investasi perusahaan maka semakin tinggi 

kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai 

expected return saham. Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas investasi perusahaan 

maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin 

kecil pula nilai expected return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2010) membuktikan bahwa arus kas dari 

aktivitas investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2011) yang 

menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh arus kas aktivitas investasi terhadap return 

saham. 

H4 : Pertumbuhan Arus Kas Dari Aktifitas Investasi Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Retrun Saham 

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Pendanaan Terhadap Return Saham 

Berdasarkan teori, semakin tinggi arus kas pendanaan perusahaan, maka 

semakin tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar 

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

perusahaan maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, 

sehingga semakin kecil pula nilai expected return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2010) dan Ginting (2011) belum berhasil 

membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara arus kas dari aktivitas 

pendanaan terhadap expected return saham. 
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H5 : Pertumbuhan Arus Kas Dari Aktifitas Pendanaan Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Retrun Saham 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data 

keuangan yang telah dipublikasikan. Data yang dibutuhkan adalah laporam keuangan 

tahunan perusahaan, closing price perusahaan pada tanggal 31 Maret saat penerbitan 

laporan keuangan di IDX untuk data retrun saham dan 31 Desember untuk nilai 

perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series yang 

diambil dari periode pengamatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada 

perusahaan food & beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi  adalah  kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi tidak dapat 

dibedakan satu sama lain. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah 

perusahaan food & beverages yang mencatatkan sahamnya di BEI tahun 2010 – 2014 

berjumlah 15 perusahaan. 

Purposive sampling merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Dalam penelitian ini ada beberapa 

keriteria dalam pengambilan sampel. Adapun kriteria yang dimaksud sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang berada di sektor food & beverages selama tahun 

penelitian yaitu 2010-2014. 

2. Perusahaan manufaktur yang berada di sektor food & beverages  yang Menerbitkan 

laporan keuangan secara terus menerus selama tahun penelitian 2010-2014. 

3. Perusahaan manufaktur yang berada di sektor food & beverages yang Menggunakan 

mata uang rupiah secara terus menerus selama tahun penelitian 2010-2014. 
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4. Perusahaan manufaktur yang berada di sektor food & beverages yang Memiliki 

tanggal pelaporan keuangan 31 desember dan memiliki laporan keuangan yang telah 

diaudit secara terus menerus selama tahun penelitian 2010-2014. 

5. Perusahaan manufaktur yang berada di sektor food & beverages yang Memiliki nilai 

retrun saham dan closing price selama tahun penelitian 2010-2014. 

Pemilihan Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah Perusahaan 

1 Perusahaan food & beverages yang terdaftar 

di BEI tahun 2010 – 2014 

15 

2 Perusahaan food & beverages yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan secara terus 

menerus selama periode penelitian 2010-

2014 

(5) 

3 Perusahaan food & beverages yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah 

(0) 

4 Perusahaan food & beverages yang tidak 

memiliki tanggal pelaporan 31 Desember 

selama tahun penelitian 2010-2014 

(0) 

5 Perusahaan food & beverages yang tidak 

memiliki nilai closing price selama tahun 

penelitian 2010-2014 

(3) 

Total Sampel 7 

Sumber: www.idx.co.id 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel dependen 

Return saham dengan menggunakan closing price pada 31Maret saat 

pemmpublikasian laporan keuangan di website Bursa Efek Indoneisa. Rumus yang 

didunakan dalam mengukur retrun saham penelitian ini adalah: 

Rit  =  Pi.t –Pit-1 
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 Pit - 1 

Keterangan : 

Rit  = Return saham 

Pit  = Harga saham periode sekarang 

Pi.t -1  = Harga Saham periode sebelum 

Variabel Independen 

 Variabel bebas (independent) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2003).  

1. Nilai Perusahaan 

Adapun rasio yang digunakan adalah Price to Book Value (PBV). Secara 

sistematis Price to Book Value (PBV) dapat dirumuskan sebagai berikut (Prihadi, 2010): 

   PRICE PER SHARE 

PBV = ------------------------------------- 

       BOOK VALUE PER SHARE 

Keterangan : 

Price Per Share   : Harga per lembar saham 

Book Value Per Share : Nilai Buku Saham (Total ekuitas  beredar dibagi jumlah 

saham) 

2. Ukuran Perusahaan 

Pada penelitian ini ukuran perusahaan di ukur dengan menggunakan dari total 

asset. (Prihadi, 2010). Total asset yang digunkan dalam penelitian ini adalah total asset 

yang menggunakan logaritma natural (Ln). 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Asset) 

3. Pertumbuhan Arus Kas Operasi (AKO) 

Pertumbuhan arus kas operasi diukur dengan menggunakan rumus : 

            AKO (t) – AKO (t-1) 
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Pertumbuhan Arus Kas Operasi = ---------------------------------- 

         AKO (t-1) 

Dimana : 

AKO (t)  : Arus kas operasi tahun t 

AKO (t-1)  : Arus kas operasi tahun t-1 

4. Pertumbuhan Arus Kas Investasi (AKI) 

Pertumbuhan arus kas investasi diukur dengan menggunakan rumus : 

      AKI (t) – AKI (t-1) 

Pertumbuhan Arus Kas Investasi = ---------------------------------- 

            AKI (t-1) 

Keterangan: 

AKI (t)  : Arus kas investasi tahun t 

AKI (t-1) : Arus kas investasi tahun t-1   

5. Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan  

Arus kas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa 

depan oleh para pemasok moda perusahaan. (Prihadi, 2010). Pertumbuhan arus kas 

pendanaan diukur dengan menggunakan rumus : 

           AKP (t) – AKP (t-1) 

Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan = -------------------------------- 

       AKP (t-1) 

Dimana : 

AKP (t)  : Arus kas pendanaan tahun t 

AKP (t-1)  : Arus kas pendanaan tahun t-1 

Metode Pengolahan Data 

Metode pengelolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

RETi,t = α + β1 NPi,t + β2 UPi,t + β3 AKOi,t + β4 AKPi,t + β5 AKIi,t + ɛi,t 
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Keterangan : 

RETi,t = Retrun Saham perusahaan “i” pada tahun “t” 

Α = Konstanta  

β1,β2,β3,β4,β5 = Koefisien Regresi 

NPi,t = Nilai Perusahan yang diproksikan denga Price to Book 

perusahaan “i” pada tahun “t” 

UPi,t = Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan Logaritma 

Natural Total Asset perusahaan “i” pada tahun “t” 

AKOi,t = Pertumubuhan Arus Kas Operasi perusahaan “i” pada 

tahun “t” 

AKPi,t = Pertumubuhan Arus Kas Pendanaan perusahaan “i” 

pada tahun “t” 

AKIi,t = Pertumubuhan Arus Kas Investasi perusahaan “i” pada 

tahun “t” 

ɛi,t = Eror (Kesalahan Pengganggu) 

Metode Analisis Data 

Statistik Deskriptif 

Merupakan statistik yang berkaitan dengan pecatatan dan peringkasan data, 

dengan tujuan menggambarkan hal-hal yang penting pada sekelompok data , seperti 

rata-rata, variasi data, minimum dan maksimum data (Santoso,2015). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolonieritas 

 

Menurut  Ghozali (2013) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 
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nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF < 10), maka hasil uji menunjukkan tidak 

terdapat gejala multikolinearitas atau korelasi dengan variabel bebas yang lainnya.  

Uji Autokorelasi 

Menurut Santoso (2015), Mendeteksi adanya autokorelasi juga dapat dilihat dari 

besaran nilai durbin-watson (DW). Dengan kriteria pengambilan keputusan: 

Pengambilan Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak Dw dibawah -2 

Tidak ada korelasi negatif Tolak DW diatas 2 

Tidak ada korelasi positif atau negatif Tidak ditolak -2 < d < +2 

Sumber : Santoso, 2015 

Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2013) Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

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

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut homoskedatisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas.  

Dalam penelitian ini selain menggunakan scatterplot, juga menggunakan uji 

sprerman’s rho untuk membuktikan data secara statistik angka. 

Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribui normal. Uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam 

penelitian ini akan digunakan uji One Sample Komogorov – Smirnov dengan taraf 

signifikan sebesar 0,05. Data dapat dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih 

besar dari 5% atau 0,05. 
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Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik F (F-test) dan uji statistik t (t-

test). Namun sebelum meregresi data dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih 

dahulu, agar model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Kriteria pengujian nilai sig berada di bawah 0,05 

Uji Parsial dengan T-test (Uji –t) 

   Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk 

membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen, mekanisme uji-t dengan pengambilan keputusan diatas sig-0,05 

Koefisien Determinasi (R
2
)  

Analisa determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Koefisien ini 

menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan variabel terikat. Untuk analisis regresi linier berganda 

menggunakan adjusted R Square. 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berada dalam 

sub sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2010-2014 yang berjumlah 15 perusahaan. Dalam pengambilan sampel teknik 

yang digunakan adalah terknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, sehingga sampel yang 

dihasilkan merupakan sampel yang memenuhi semua kriteria yang di inginkan. 

Hasil dari penentuan sampel yang telah di tentukan akan terlihat pada tabel 

dibawah ini. 

No Kriteria Jumlah Perusahaan 

1 Perusahaan food & beverages yang terdaftar 

di BEI tahun 2010 – 2014 

15 

2 Perusahaan food & beverages yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan secara terus 

menerus selama periode penelitian 2010-

2014 

(5) 

3 Perusahaan food & beverages yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah 

(0) 

4 Perusahaan food & beverages yang tidak 

memiliki tanggal pelaporan 31 Desember 

selama tahun penelitian 2010-2014 

(0) 

5 Perusahaan food & beverages yang tidak 

memiliki nilai closing price selama tahun 

penelitian 2010-2014 

(3) 

Total Sampel 7 

Jumlah data observasi penelitian (7X5 Tahun) 35 

Sumber: Data Skunder Yang Diolah,2016 
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Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang berguna untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Versi 21, berikut ini merupakan 

penjelasan rinci mengenai perhitungan serta pengujian penelitian ini: 

Statistik Deskriptif 

Pengujian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai nilai 

maksimum, minimum, standar deviasi, dan rata-rata dari masing-masing variabel 

yang ada dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pengujian statistik  deskriptif. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

NP 35 -.6698 47.2689 5.648824 8.8191466 

UP 35 26.2217 34.1766 28.569597 1.8847977 

AKO 35 -8.5378 6.7549 -.513648 2.7675408 

AKP 35 -82.0260 39.6646 -.667388 16.0892210 

AKI 35 -22.4636 4.2888 -1.387266 4.4091801 

RET 35 -3.316038 1.825000 -.17521088 .884541075 

Valid N  35     

Sumber: Data Skunder Yang Diolah,2016 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Residual variabel yang berdistribusi normal memiliki tingkat signifikan 

diatas 0,05, dengan menggunakan pengujian Kolmogrov-simirnov (K-S). 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.66336605 
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Most Extreme 

Differences 

Absolute .144 

Positive .144 

Negative -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z .852 

Asymp. Sig. (2-tailed) .462 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Skunder Yang Diolah,2016 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai unstandarlized residual memiliki 

Sig-0,462 yang berada diatas nilai keputusan yaitu Sig > 0,05 (0,462 > 0,05). 

Dengan demikian data penelitian ini telah memenuhi syarat distribusi normal 

sehingga dapat dikatakan bahwa data memiliki distribusi normal. 

Uji Heterokedastisitas 

Nilai-Sig untuk variabel Nilai Perusahaan adalah 0,726 (0,726 > 0,05), 

Ukuran Perusahaan memiliki Nilai Sig 0,546 (0,546 > 0,05), Arus Kas Operasi 

memiliki Nilai Sig-0,635 (0,635 > 0,05), Arus Kas Pendanaan memliki nilai sig 

0,430 (0,430 > 0,05), dan Arus Kas Investasi memiliki nilai sig 0,524 (0,524 > 

0,05). 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa semua variabel 

independen dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, karena telah 

memenuhi syarat untuk pengujian sperman’s rho dengan tingkat signifikansi 

diatas 0,05. 

Uji Multikoloneritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

NP .930 1.076 

UP .800 1.250 
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AKO .812 1.232 

AKP .836 1.196 

AKI .865 1.156 

Sumber: Data Skunder Yang Diolah,2016 

Dari tabel hasil pengujian diatas dapat kita lihat bahwa nilai TOL dan 

VIF variabel independen dalam penelitian ini memenuhi kriteria yang sebelumnya 

telah dijelaskan diatas. Dengan demikian variabel independen dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolerasi. 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .661
a
 .438 .341 .718279877 1.180 

a. Predictors: (Constant), AKI, NP, AKO, AKP, UP 

b. Dependent Variable: RET 

Sumber: Data Skunder Yang Diolah,2016 

Sejalan dengan kriteria yang ditentukan Santoso (2015) dimana DW 

harus berada diantara -2 sampai 2. Dengan nilai DW 1.180 yang berada dalam 

kriteria -2 sampai 2, maka penelitian ini bebas dari autokorelasi positif dan 

negatif. 

Persamaan Regresi dan Koefisien Determinan (R
2
) 

Hasil Persamaan Regresi 

Hasil persamaan regresi pada penlitian ini adalah sebagai berikut: 

RETi,t = - 0,567 - 0,017NPi,t + 0.018UPi,t + 0.047AKOi,t + 0,034AKPi,t - 

0,014AKIi,t + ɛi,t 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
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Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .661
a
 .438 .341 .718279877 1.805 

a. Predictors: (Constant), AKI, NP, AKO, AKP, UP 

b. Dependent Variable: RET 
Sumber: Data Skunder Diolah, 2016 

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa kemampuan variabel 

independen penelitian penelitian ini dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 

0,341 atau 34,1%. Hasil tersebut berarti 65.9% sisanya dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya yang tidak termasuk dalam penelitiann ini. 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.567 2.128  -.266 .792 

NP -.017 .014 -.165 -1.145 .262 

UP .018 .073 .038 .246 .808 

AKO .047 .049 .146 .947 .352 

AKP .034 .008 .618 4.060 .000 

AKI -.014 .030 -.068 -.452 .654 

1. Nilai Perusahaan Terhadap Retrun Saham 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah pengaruh signifikan nilai 

perusahaan terhadap retrun saham pada perusahaan food & beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Keputusan ini 

didasarkan pada nilai t statistik menunjukkan angka 1,145 dengan signifikasi 
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0,262. Pada t-tabel menunjukkan nilai 2,04523 yang berarti lebih besar dari 

1,145 (2,04523 > 1,145) dan tingkat signifikansi yang berada diatas 0,05 

(0,05 < 0,262). 

 Nilai mean  sebesar 565% dan dengan nilai retrun saham yang sangat kecil 

yaitu -17% hal ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan yang besar tidak 

mempengaruhi tingkat pengembalian investasi yang tinggi pula. 

2. Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh  Terhadap Retrun Saham 

Hipotesis  kedua  pada  penelitian ini adalah pengaruh signifikan ukuran 

perusahaan terhadap retrun saham pada perusahaan food & beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.  Keputusan ini 

didasarkan Nilai t statistik menunjukkan angka 0,246 dengan tingkat 

signifikansi 0,808. Pada t-tabel menunjukkan nilai 2,04523 yang berarti lebih 

besar dari 0,246 (2,04523 > 0,246) dan tingkat signifikansi yang berada diatas 

0,05 (0,05 < 0,808). 

Semakin besar total aset semakin mampu perusahaan untuk menghasilkan 

laba, namun tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pengmbalian 

investasi yang diharapkan oleh investor. 

3. Pertumbuhan Arus Kas Operasi Tidak  Berpengaruh  Terhadap Retrun 

Saham 

Nilai t statistik menunjukkan angka 0,947 dengan tingkat signifikansi 0,352. 

Pada t-tabel menunjukkan nilai 2,04523 yang berarti lebih besar dari 0,246 

(2,04523 > 0,947) dan tingkat signifikansi yang berada diatas 0,05 (0,05 < 

0,352). 
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Hal ini berarti semakin tinggi arus kas operasi perusahaan  maka tidak ada  

pengaruh  terhadap  kepercayaan  investor pada perusahaan tersebut. Namun 

peningkatan nilai arus kas operasi ini tidak membuat nilai tingkat 

pengembalian investasi meningkat hal ini dapat dilihat dari nilai mean arus 

kas operasi yang bernilai -51,3% yang berarti arus kas masuk dari aktivitas 

operasi lebih kecil dari pada arus kas keluar dari aktifitas operasi tersebut. 

Sehingga perusahaan tidak mampu memberikan capital gain pada investor. 

4. Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Retrun Saham 

Hipotesis keempat penelitian ini adalah pertumbuhan arus kas pendanaan 

berpengaruh signifikan terhadap retrun saham pada perusahaan food & 

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.Dari 

hasil  pengujian  statistik diketahui bahwa hipotesis keempat memiliki 

pengaruh positif signifikan.Keputusan  ini didasarkan pada  nilai t statistik 

menunjukkan  angka 4,060 dengan tingkat signifikansi 0,000. Pada t-tabel 

menunjukkan nilai 2,04523 yang berarti lebih kecil dari 4,060 (2,04523 < 

4,060) dan tingkat signifikansi yang berada dibawah 0,05 (0,05 < 0,000). 

Hal ini berarti semakin tinggi arus kas pendanaan perusahaan, maka semakin 

tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin 

besar pula nilai expected return saham. 

5. Pertumbuhan Arus Kas Investasi Tidak Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Retrun Saham 

Hipotesis kelima penelitian ini adalah pertumbuhan arus kas investasi 

berpengaruh signifikan terhadap retrun saham pada perusahaan food & 
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beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Nilai t 

statistik menunjukkan angka 0,452 dengan tingkat signifikansi 0,654. Pada t-

tabel menunjukkan nilai 2,04523 yang berarti lebih besar dari 0,452 (2,04523 

> 0,452) dan tingkat signifikansi yang berada diatas 0,05 (0,05 < 0,654). 

Tingkat pengembalian investasi tidak sesuai dengan apa yang mereka 

inginkan, perusahaan masih harus membayar kewajibannya kepada kreditor. 

6. Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas Operasi, 

Pertumbuhan Arus Kas Investasi Dan Pertumbuhan Arus Kas 

Pendanaan Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Return 

Saham 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 11.640 5 2.328 4.512 .004
b
 

Residual 14.962 29 .516   

Total 26.602 34    

a. Dependent Variable: RET 

b. Predictors: (Constant), AKI, NP, AKO, AKP, UP 

Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas Operasi, 

Pertumbuhan Arus Kas Investasi Dan Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan 

berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Return Saham. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai F tabel 2,55 yang lebih kecil dari pada F-Statistik 

dengan nilai 4,512, serta tingkat singnifikansi yang berada dibawah 0,05 

dengan nilai Sig statistik 0,004. Hal ini berarti penelitian ini merupakan 

model yang baik dalam menjelaskan teknis analisi regresi berganda. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada tidaknya pengaruh Return Saham terhadap Nilai Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi dan Arus Kas Pendanaan 

sebagai berikut :  

1. Nilai perusahaan (NP) tidak berpengaruh signifikan terhadap retrun 

ssaham pada Perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 200-2014 

2. Ukuran Perusahaan (UP) tidak berpengaruh signifikan terhadap retrun 

ssaham pada Perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 200-2014. 

3. Arus Kas Operasi (AKO) tidak berpengaruh signifikan terhadap retrun 

ssaham pada Perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 200-2014.  

4. Arus Kas Investasi (AKI) berpengaruh signifikan terhadap retrun ssaham 

pada Perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 200-2014. 

5. Arus Kas Pendanaan (AKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap retrun 

ssaham pada Perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 200-2014. 

6. Nilai perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan arus kas operasi, 

pertumbuhan arus kas investasi dan pertumbuhan arus kas pendanaan 

berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Return Saham pada 
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Perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 200-2014. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa masukan ataupun saran untuk digunakan pada penelitian 

selanjutnya, antara lain : 

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menguji variabel lain terhadap retrun saham. Serta dapat menambah tahun  

penelitian lebih panjang untuk memberika hasil yang lebih akurat 

mengenai penelitian retrun saham, dan peneliti dapat menggunakan sub 

sektor lainnya atau menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi 

penelutian selanjutnya. 

2. Penelitian yang akan datang dapat juga menggunakan metode analisis 

lainnya seperti analisis regresi moderasi atau menambah variabel 

intervening yang membahas mengenai retrun saham. 
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