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Penelitian ini menganalisis pengaruh Pertumbuhan Arus Kas 

( Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan), dan 

Pertumbuhan Aset Terhadap Harga Saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI ( Bursa Efek Indonesia), 

baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalan penelitian 

ini sebanyak 60 perusahan Industri Dasar dan Kimia yang telah 

terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian 

sebanyak 19 Perusahan yang memiliki laporan keuangan lengkap 

dari Tahun 2009 – 2012 atau laporan keuangan perusahan tersebut 

telah terpublikasikan. Tehnik sampel dilakukan dengan Purpose 

Sampling. Analisis data digunakan dengan analisis Liniear 

Berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan 

seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham, 

sedangkan secara parsial variabel Arus Kas Pendanaan berpengaruh 

signifikan di 10% terhadap Harga Saham, dan pada variabel 

Pertumbuhan Aset berpengaruh di 5% terhadap Harga Saham. 

Sedangkan untuk variabel Arus Kas Operasi dan Arus Kas Investasi 

tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. 

 

Kata kunci: Komponen Arus Kas( Arus Kas Operasi, Arus Kas 

Investasi, Arus Kas Pendanaan), Pertumbuhan Aset, Harga Saham. 

 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Arus kas merupakan bagian penting dalam perusahaan, kelangsungan 

perusahaan akan terhenti tanpa adanya arus kas. karna perusahaan 

tanpa adanya arus kas, itu berarti sama saja perusahaan tersebut 

tidak berjalan. Semua  kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan 

dicatat pada laporan arus kas tersebut. Arus kas digunakan untuk 

melihat kinerja perusahaan di bursa dalam rangka membeli saham 

perusahaan yang bersangkutan, karna dengan demikian para pemakai 

laporan keuangan dapat menilai dan membandingkan nilai sekarang 

dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Arus Kas 

merupakan salah satu indikator yang perlu dipertimbangkan oleh 

investor dalam menanamkan saham nya. Dengan adanya Arus Kas, 

kita dapat melihat kinerja perusahaan tersebut, apabila semakin 

meningkat perubahan arus kas perusahaan, maka makin baik pula 



kinerja perusahaan yang bersangkutan dan akhirnya akan 

berpengaruh terhadap saham perusahaan tersebut. Laporan Arus kas 

harus disajikan dengan menilai komponen komponen dari aktifitas 

operasi, investasi dan pendanaan. Menurut Tunggal(2010), tujuan 

utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi 

tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama satu 

periode. Selain dari arus kas, pertumbuhan aset diduga mempunyai 
pengaruh terhadap harga  saham, dimana Pertumbuhan aktiva adalah 

perubahan (peningkatan atau penurunan) total aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan, dimana apabila perusahaan memiliki 

aset atau tingkat kekayaan yang tinggi, maka perusahaan tersebut 

dapat menjamin kelangsungan usahanya. Hal ini akan membuat 

investor akan tertarik untuk menanamkan saham nya, dimana para 

investor mengetahui pertumbuhan asset dari perusahaan tersebut. 
Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Industri Dasar dan Kimia  yang Go public di BEI dari periode 

tahun 2009-2012. Perusahaan tersebut dipilih untuk diteliti 

kerena pertama Perusahaan Industri Dasar dan Kimia  adalah salah 

satu pelaksana dalam pembangunan ekonomi sebuah Negara, kedua 

pengaruh industri transportasi dapat menciptakan pasar tenaga 

kerja.Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Komponen Arus kas 

dan Pertumbuhan Asset terhadap Harga Saham pada perusahaan 

Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia(BEI) periode 2009-2012.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat 

merumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan kimia tahun 2009-2012? 

2. Apakaharus kas dari aktivitas investasi berpengaruh 

singnifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia tahun 2009-2012? 

3. Apakah arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan kimia tahun 2009-2012? 

4. Apakah pertumbuhan aset berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahan Industri Dasar dan Kimia tahun 

2009-2012? 

5. Apakah arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas dari 

investasi, aktifitas dari pendanaan dan pertumbuhan aset 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada 

perusahaan Industri Dasar dan Kimia tahun 2009-2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh arus kas dari 
aktivitas operasi terhadap harga saham pada perusahaan 

Industri Dasar dan Kimia pada tahun 2009-2012 

2. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh arus kas dari 
aktivitas investasi terhadap harga saham pada perusahaan 

Industri Dasar dan Kimia pada tahun 2009-2012 



3. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh arus dari 

aktifitas pendanaan terhadap harga saham pada perusahaan 

Industri Dasar dan Kimia tahun 2009-2012 

4. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh pertumbuhan 

aset terhadap harga saham pada perusahaan Industri Dasar 

dan Kimia pada tahun 2009-2012 

5. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruharus kas dari 
aktivitas operasi, arus kas dari aktifitas investasi, arus 

kas dari aktifitas pendanaan, dan pertumbuhan aset secara 

simultan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia tahun 2009-2012. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Arus Kas 

Laporan Arus Kas Mengklasifikasikan penerimaan kas dan 

pembayaran berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan 

pembiayaan (Tunggal, 2010). Menurut Tunggal (2010), tujuan utama 

dari dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi 

tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama satu 

periode.  

 

2.1.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Menurut 

Tunggal(2010), Berikut ini disajikan beberapa transaksi yang 

berasal dari aktivitas operasi, baik arus kas masuk (cash 

inflow) maupun arus kas keluar (cashoutflow) 

Arus kas masuk (cash inflow) 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang atau penyerahan jasa 
b. Penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman bunga dan 

sekuritas ekuitas (dividen) 

Arus kas keluar (cash outflow) 

a. Pembayaran kas kepada pemasok persediaan  
b. Pembayaran kas kepada karyawan untuk jasa yang diberikan 
c. Pembayaran kas untuk pemerintah (pajak) 
d. Pembayaran kas kepada kreditur untuk membayar bunga  
e. Pembayaran kas kepada pihak lain untuk membayar beban. 

 

2.1.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

Menurut standar akuntansi Keuangan di Indonesia (2007) 

dalam  Andiliawan (2010), aktivitas investasi adalah perolehan 

dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang 

tidak termasuk setara kas. Menurut Tunggal(2010), Berikut ini 

disajikan beberapa transaksi yang berasal dari aktivitas 

investsi, baik arus kas masuk (cash inflow) maupun arus kas 

keluar (cash outflow): 

Arus kas masuk (cash inflow) 

a. Penerimaankasdari penjualan properti pabrik, dan peralatan 
b. Penerimaaan kas dari penjualan sekuritas hutang atau 

ekuitas entitas lain. 

c. Penerimaan kas dari penagihan pokok pinjaman kepada 

entitas lain 



Arus kas keluar (cash outflow) 

a. Untuk membeli Properti pabrik, dan peralatan 
b. Pembayaran kas untuk membeli sekuritas hutang atau ekuitas 

entitas lain 

c. Untuk memberikan pinjaman kepada entitas lain. 
 

2.1.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan adalah transaksi dan kejadian di mana 

kas di peroleh dari dan dibayarkan kembali kepada para pemilik 

(pendanaan dengan ekuitas atau modal) dan para kreditor 

(pendanaan dengan utang). Menurut Tunggal(2010), berikut ini 

disajikan beberapa transaksi yang berasal dari aktivitas 

pendanaan ini, baik arus kas masuk (cash inflow) maupun arus kas 

keluar (cash outflow): 

Arus kas masuk (cash inflow) 

a. Penerimaan kas dari penjualan sekuritas ekuitas 
b. Penerimaan kas dari penerimaan hutang (obligasi dan wesel) 

Arus kas keluar (cash outflow) 

a. Pembayaran kas kepada pemegang saham sebagai deviden 
b. Pembayaran kas untuk melunasi hutanh jangka panjang atau 

memperoleh kembali modal saham. 

 

2.2 Aktiva (Asset) 

Aktiva adalah harta benda berwujud atau hak (tak berwujud) 

yang mempunyai nilai uang sebagai sumber daya yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan tidak 

akan terlepas dari aktiva. 

Menurut Kieso et al (2007) aktiva dapat dibedakan menjadi: 

a. Aktiva Lancar (Current Asset) adalah kas dan aktifitas 

lainya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, 

dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu 

siklus operasi, tergantung mana yang paling lama.Lima pos 

penting dari aktiva lancar dan dasarpenilaian mereka 

ditujukan d ilusi. Yang terdapat pada aktiva lancar : 

1. Kas  
2. Investasi jangka pendek 
3. Piutang 
4. Persediaan 
5. Beban dibayar dimuka 

 

b. aktiva tidak lancar 
 Aktiva  tidak lancar yaitu aktiva yang tidak memenuhi 

definisi aktiva lancar. Aktiva ini menyangkut berbagai pos, 

yaitu: 

1. investasi jagka panjang  
investasi jangka panjang (long - term investment) yang sering 

disebut investasi saja, biasanya terdiri dari satu diantara 4 

jenis investasi berikut: 

1. investasi dalam sekuritas seperti Obligasi, saham biasa, 
atau wesel jangka panjang. 

2. Investasi dalam aktiva tetap berwujud yang saat ini 

tidak digunakan dalam operasi seperti tanah yang ditahan 

untuk spekulasi. 



3. Investasi yang disisihkan dalam dana khusus , seperti 
dana pelunasan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik, 

nilai penyerahan tunai. 

4. Investasi dalam anak perusahaan atau afisikasi yang tak 
terkonsolidasi 

2. property, pabrik dan peralatan  
property, pabrik dan peralatan adalah kekayaan yang bersifat 

tahan lama yang digunakan dalam operasi regulaer 

perusahaan.aktiva ini terdiri dari property atau kekayaan fisik 

seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, perkakas, dan sumber 

daya yang tidak dapat diperbaharui ( hutan, mineral). 

 

c. Aktiva tidak berwujud 
Aktiva tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan bukan 

merupakan instrument keuangan, aktiva tak berwujud meliputi hak 

cipta, paten, waralaba, goodwill, merk dagang, nama dagang, dan 

daftar pelanggan. 

 

d. Aktiva lainnya 
pos pos yang dicantumkan dalam kelompok aktifa lainnya sangat 

bervariasi dalam prakteknya. Umumnya pos pos ini meliputi beban 

dibayar dimuka jangka panjang, biaya pensiun dibayar dimuka 

piutang tidak lancar, aktiva dalam dana khusus, proporti yang 

dipegang untuk dijual dankas atau sekuritas yang dibatasi. 

 

2.3 Pertumbuhan Aktiva(Aset) 

Pertumbuhan asset menunjukkan besarnya dana yang dialokasikan 

oleh perusahaan kedalam aktivanya Joni(2010).Semakin besar asset 

diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Tingkat pertumbuhan asset juga akan menunjukkan 

seberapa besar perusahaan mampu membiayai kegiatan usahanya. 

Pertumbuhan menurut Mardiyah(2001) dalam mulviawan(2012) 

didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. 

Pertumbuhan aktiva dihitung sebagai persentase perubahan total 

aktiva pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. 

 

2.4 Total Aktiva 

Total Aktiva adalah semua aktiva yang akan dibahas, ketika 

ditambah secara bersamaan, menyajikan kembali total aktiva dari 

perusahaan, atau jumlah sumber sumber yang tesedia Ikhsan(2009). 

 

2.5 saham 

saham adalah surat berharga atau efek yang menunjukan 

kepemilikan seseorang atau lembaga atau badan hukum terhadap 

suatu perusahan, orang atau lembaga tersebut memiliki suara atau 

hak didalamnya sesuai dengan porsi kepemilikannya. Wujud dari 

saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik saham dari perusahaan yang 

menerbitkan saham perusahan tersebut. 

Ada beberapa saham yang biasanya beredar dan diperdagangkan di 

bursa efek. Adapun jenis-jenis saham, Riyanto(1999) wibowo 

(2011) dalam adalah : 

a. Saham biasa (Common Stock) 



b. Saham preferen (Preferen Stock) 
 

2.6 Harga saham 

Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan 

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan 

atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar bursa (pasar sekunder). Harga 

pasar (market price) adalah harga yang sedang berlaku di pasar. 

Nilai pasar saham adalah harga suatu saham pada pasar yang 

sedang berlangsung di bursa efek,Andiliawan(2010). Apabila bursa 

efek telah tutup maka harga pasar adalah harga penutupannya 

(clossing price).  

 

2.7Kerangka Pemikiran  

Arus kas Operasi, Arus kas Investasi, Arus kas Pendanaan 

dan Pertumbuhan Aset terhadap harga saham dapat disusun menjadi 

sebuah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut. 

 

    H1 

 

    H2 

 

 

H3     

 

H4 

    H5      

  

2.8 Hipotesa 

 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dan 

beberapa kajian teoritis yang telah dikemukakan berikut ini 

diajukan hipotesis: 

 

H1 : Variabel arus kas operasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia diBursa Efek Indonesia periode tahun 2009-

2012. 

Arus Kas Investasi 

(X2) 

Arus Kas Pendanaan 

(X3) 

Pertumbuhan Aset 

(X4) 

Harga Saham (Y) 

Arus Kas Operasi 

(X1) 



H2 : Variabel arus kas investasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia di Bursa EfekIndonesia periode tahun 2009-

2012. 

H3 : Variabel Arus Kas Pendanaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2009-2012. 

H4 : Variabel Pertumbuhan Aset memiliki pengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2009-2012 

H5 : Variabel Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 

Pendanaan, dan Pertumbuhan Aset memilki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia  di bursa efek Indonesia periode tahun 

2009-2012 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok atau kelompok subjek atau 

objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian (Priyatno, 

2010). Populasi dalam  penelitian ini adalah Perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan informasi, jumlah perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 60 

perusahaan. 

 

3.2 sampel 

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu suatu metode 

pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu. 

Beberapa kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur pada sektor  kimia yang tercatat di 
BEI selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2009-2012. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan 

selama tiga tahun berturut-turut dan menyertakan laporan 

arus kas pada laporan keuangan. 

3. Laporan Keuangan disajikan dalam mata Uang Indonesia 
Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti yang 

telah tertera diatas, dari 60 perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya 19 

perusahaan yang memenuhi kriteria. Ada dua sumber data yang 

diperoleh, yang pertama situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX), 

www.idx.co.id dan www.jsx.co.id untuk mendapatkan laporan 

keuangan per 31 Desember Perusahaan manufaktur sektor kimia 

2009-2012. Sumber kedua yaitu www.duniainvestasi.com untuk 

mendapatkan harga saham penutupan (close price) dari setiap 

perusahaan manufaktur periode 2009-2012. 

 

 



3.3 Definisi Operasional 

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Penelitian ini menggunakan harga saham perusahaan 

kimia sebagai Variabel Terikatnya, dengan periode waktu 

penelitian dari tahun 2009 sampai 2012. Harga saham 

diwakili oleh harga saham pada tutup tahun (closing price) 

dari masing-masing perusahaan karena harga saham pada 

tutup tahun dianggap dapat mewakili fluktuasi harga saham 

yang terjadi dalam satu periode (diukur dalam satuan 

rupiah). 

b. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Arus kas Operasi 
Untuk mencari arus kas operasi, dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Triyono & Hartono, 2000)dalam Hamzah (2010) 

  

2. Arus Kas Investasi 
Untuk mencari arus kas investasi, dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Triyono & Hartono, 2000)dalam Hamzah (2010) 

 
3. Arus Kas Pendanaan 

 

Untuk mencari arus kas Pendanaan, dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Triyono & Hartono, 2000), dalam Hamzah (2010) 

  

4. Pertumbuhan Aktiva 
Adapun rumus pertumbuhan asset adalah sebagai berikut : 

x 100% 

 

3.4  Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata rata (mean), nilai 

tertinggi (maksimum), dan nilai terendah (minimum). 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menghilangkan 

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis 

regresi dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang 

akan diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan 

kenyataan. 

 

3.4.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2006:110).Uji statistik lain yang dapat  

digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

 

 



3.4.3 Uji Multikolinearitas 

Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (>0,1) dan 

variabel bebas memilki nilai VIF kurang dari 10 (<10) maka model  

regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas karena model 

regresi ini mensyaratkan tidak terjadinya multikolinieritas 

(Ghozali, 2006:91) 

 

3.4.4 Uji Autokerelasi 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini asumsi 

autokorelasi diuji dengan uji Durbin-Watson (DW test) yang 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

lagi diantara variabel independen. Metode pengujian menggunakan 

uji Durbin Watson (DW Test). Menurut Uyanto (2009:248) nilai uji 

statistik DW berkisar antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, bila 

nilai uji statistik DW lebih kecil dari satu atau lebih besar 

dari tiga, maka residual dari model regresi berganda tidak 

bersifat independen atau terjadi Autokorelation. 

 

3.4.5 Uji Heterokedasitas 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengujian dengan 

melihat grafik plot. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, dengan melihat grafik scatterplot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang 

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

sesungguhnya) yang telah di-studentized dan Uji statistik 

Sperman rho. 

 

3.5 Analisis Linier Berganda 

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah model umum regresi linier berganda 

(Multiple Regression). Persamaan regresinya adalah sebagai 

berikut : 

єi 

Y = Harga Saham 

X1 = Arus Kas Operasi 

X2 = Arus Kas investasi 

X3  = Arus Kas Pendanaan 

X4  = Pertumbuhan aset 

є i  = disturbance term (kesalahan pengganggu), artinya nilai-

nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. 

 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2006:84), Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 

 



3.6.2 Uji F (Uji Simultan ) 

Menurut Ghozali (2006:84), Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap f = varibel dependen atau terikat. 

 

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Suliyanto (2011:55), koefisien determinasi 

merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin 

tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi 

perubahan pada variabel tergantungnya. 

 

4.ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Descriptive 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Arus Kas 

Operasi(X1) 

76 -37.2716 237.5002 5.056425 32.2102735 

Arus Kas 

Investasi(X2) 

76 -

228.8070 

13.6644 -3.845151 28.0774899 

Arus Kas 

Pendanaan(X3) 

76 -76.9090 4.1155 -2.388092 11.9939652 

Pertumbuhan 

Aset(X4) 

76 -42.7885 62.3682 11.216457 16.9398008 

Harga Saham(Y) 76 50 50000 3149.29 7594.900 

Valid N 

(listwise) 

76 
    

 

4.1 Uji Asumsi Klasik 

4.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Awal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandard

ized 

Residual 

N 76 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 7.39882443

E3 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .270 

Positive .270 

Negative -.210 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.352 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 



a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 2.352 dan signifikan pada 0.000 < 

0.05.  hal ini berarti HO ditolak dan HA diterima, yang artinya 

data residual tidak berdisrtibusi normal.Karena data residual 

tidak berdistribusi normal, maka peneliti melakukan outliyer 

data. Menurut Hair (1998) dalam Ghozali (2006:36), untuk kasus 

sampel kecil (kurang dari 80), maka standar skor dengan nilai 

+/- 2,5 dinyatakn outlier.Setelah data dioutlier data yang 

berjumlah 76 menjadi 68.Hasil uji normalitas dapat dilihat  pada 

tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Setelah Uotlier 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandard

ized 

Residual 

N 68 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3.03266678

E3 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .161 

Positive .161 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.326 

Asymp. Sig. (2-tailed) .059 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

    Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 1.326 dan signifikan pada 0.059> 0.05.  

hal ini berarti HO diterima dan HA ditolak, yang artinya data 

residual berdisrtibusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Uji Multikoleniaritas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 1466.18

1 

505.492 
   

Arus Kas 

Operasi(X1) 

17.996 71.437 .029 .989 1.012 

Arus Kas 

Investasi(X2

) 

79.857 100.134 .093 .966 1.035 

Arus Kas 

Pendanaan(X3

) 

356.322 191.988 .215 .984 1.016 

Pertumbuhan 

Aset(X4) 

75.094 28.324 .311 .960 1.042 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan 

menunjukkan nilai tolerance variabel independen memiliki nilai 

tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF juga 

menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar 

variabel independen dalam model regresi 

 

4.1.3  Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .408
a
 .167 .114 3127.460 2.275 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset(X4), Arus 

Kas Pendanaan(X3), Arus Kas Operasi(X1), Arus Kas 

Investasi(X2) 

b. Dependent Variable: Harga Saham(Y) 

 Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 

bebas autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson  2.275, dimana 

nilai DW berada diantara  1< DW < 3yang berarti tidak terjadi 

autokorelasi  sehingga persamaan regresi ini memenuhi syarat 

bebas autokorelasi. 



4.1.4 Uji Heterokedasitas 

Dari output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk 

pola yang jelas, titik-titik itu menyebar di atas dan di bawah 

sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedisitas 

 
Uji sperman rho dilakukan dengan mengkolerasikan nilai residual 

dengan masing masing variabel independen,dengan ketentuan jika 

signifikansi korelasi <0,05(Priyanto, 2010:84).  Maka pada uji 

tersebut tidak terjadi heterokedasitas. Uji koefisien korelasi 

spearman rho dapat dilihat pada tabel berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 

Hasil Uji Sperman’s rho 

Correlations 

   

Arus 

Kas 

Opera

si(X1

) 

Arus 

Kas 

Inve

stas

i(X2

) 

Arus 

Kas 

Penda

naan(

X3) 

Pertu

mbuha

n 

Aset(

X4) 

Unstand

ardized 

Residua

l 

Spear

man's 

rho 

Arus Kas 

Operasi(

X1) 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .120 .216 -.102 .037 

Sig. (2-

tailed) 

. .328 .077 .406 .766 

N 68 68 68 68 68 

Arus Kas 

Investas

i(X2) 

Correlation 

Coefficient 

.120 1.00

0 

.200 .209 -.104 

Sig. (2-

tailed) 

.328 . .103 .087 .399 

N 68 68 68 68 68 

Arus Kas 

Pendanaa

n(X3) 

Correlation 

Coefficient 

.216 .200 1.000 .073 -.020 

Sig. (2-

tailed) 

.077 .103 . .552 .873 

N 68 68 68 68 68 

Pertumbu

han 

Aset(X4) 

Correlation 

Coefficient 

-.102 .209 .073 1.000 -.179 

Sig. (2-

tailed) 

.406 .087 .552 . .143 

N 68 68 68 68 68 

Unstanda

rdized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

.037 -

.104 

-.020 -.179 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.766 .399 .873 .143 . 

N 68 68 68 68 68 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17. 

diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel Arus Kas Operasi 

dalam unstandardized residual menghasilkan signifikan 

0.766>0,05, variabel Arus Kas Investasi dengan unstandardized 

residual menghasilkan signifikan sebesar 0.399>0.05, Variabel 

Arus Kas Pendanaan dengan unstandardized residual menghasilkan 

signifikan sebesar 0.873>0,05 dan Variabel Pertumbuhan Asset 

Unstandardized Residual menghasilkan signifikan sebesar 

0.143>0.05. Karena nilai signifikan keempat variabel independen 

tersebut lebih besar dari 0.05, maka model regresi yang 

digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

 

 



4.2Analisis Linier Berganda 

  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 1466.18

1 

505.4

92 
 

2.90

1 

.005 
  

Arus Kas 

Operasi(X1

) 

17.996 71.43

7 

.029 .252 .802 .989 1.012 

Arus Kas 

Investasi(

X2) 

79.857 100.1

34 

.093 .798 .428 .966 1.035 

Arus Kas 

Pendanaan(

X3) 

356.322 191.9

88 

.215 1.85

6 

.068 .984 1.016 

Pertumbuha

n Aset(X4) 

75.094 28.32

4 

.311 2.65

1 

.010 .960 1.042 

a. Dependent Variable: Harga Saham(Y) 

 

Dari hasil regresi linier berganda pada tabel diatas (tabel 

4.10) maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Harga saham (Y) = 1466,181+17,996 X1+79,857 X2+356,322 X3 

+75,094X4 + e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3Uji Hipotesis 

4.3.1Uji t (parsial) 

Berikut hasil Uji Parsial: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t (parsial) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T 

Sig

. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1466.181 505.492 
 

2.90

1 

.00

5 

Arus Kas 

Operasi(X1) 

17.996 71.437 .029 .252 .80

2 

Arus Kas 

Investasi(X2

) 

79.857 100.134 .093 .798 .42

8 

Arus Kas 

Pendanaan(X3

) 

356.322 191.988 .215 1.85

6 

.06

8 

Pertumbuhan 

Aset(X4) 

75.094 28.324 .311 2.65

1 

.01

0 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17. 

Berdasarkan hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa: Untuk 

membuktikan pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara 

parsial atau individu terhadap variabel terikat digunakan 

analisis uji-t. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial yaitu : 

Arus Kas Operasi (X1), Arus Kas Investasi (X2), Arus Kas 

Pendanaan (X3), dan Pertumbuhan Asset (X4), terhadap harga saham 

(Y). langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

1. Arus Kas Operasi (X1) terhadap Harga saham (Y) 
Karena nilai thitung> ttabel(0,252<1,9983), dan nilai signifikansi 

0,802>α=0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

 

2. Arus Kas Investasi (X2) terhadap Harga saham (Y) 
Karena nilai thitung> ttabel(0,798<1,9983), dan nilai signifikansi 

0,428>α=0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

 

3. Arus Kas Pendanaan (X3) terhadap Harga saham (Y) 
Karena nilai thitung> ttabel(1,856<1,9983), dan nilai signifikansi 

0,068>α=0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

 

4. Pertumbuhan Asset (X4) terhadap Harga saham (Y) 
Karena nilai thitung> ttabel(2,651<1,9983), dan nilai 

signifikansi 0,010<α=0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Arus Kas 

Operasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  



4.3.2  Uji F (Simultan) 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F(simultan) 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

1.231E8 4 3.078E7 3.147 .020
a
 

Residual 6.162E8 63 9781008.60

8 
  

Total 7.393E8 67    

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset(X4), Arus Kas 

Pendanaan(X3), Arus Kas Operasi(X1), Arus Kas Investasi(X2) 

b. Dependent Variable: Harga Saham(Y) 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17. 

 Dengan melihat hasil uji f dari tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa secara Simultan variabel Arus Kas Operasi, 

Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan serta Pertumbuhan Aset 

memiliki nilai sig sebesar 0,02, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang artinya secara simultan variabel Arus Kas 

Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan da Pertumbuhan 

Aset berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

 

4.3.3Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Determinasi R2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .408
a
 .167 .114 3127.460 2.275 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset(X4), Arus Kas 

Pendanaan(X3), Arus Kas Operasi(X1), Arus Kas 

Investasi(X2) 

b. Dependent Variable: Harga Saham(Y) 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17. 

Dari tabel 4.12 di ketahui besarnya nilai koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,114,  artinya persentase sumbangan pengaruh 

variabel Pertumbuhan Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 

Kas Pendanaan dan Pertumbuhan Asset terhadap harga saham sebesar 

11,4%, sedangkan sisanya sebesar 88,6% dipengaruhi oleh variabel 

lain  yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 



5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulannya 

sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan Arus Kas Operasi tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan  Kimia yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2012 

2. Pertumbuhan Arus Kas Investasi tidak memiliki Pengaruh yang 
signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2012 

3. Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan tidak memiliki pengaruh yang 
signfikan di 5% terhadap Harga Saham pada perusahaan 

Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2012, tetapi memiliki pengaruh 

signifikan di 0,1 atau pengaruh di 10% terhadap harga 

saham. 

4. Pertumbuhan Aset memiliki pengaruh yang signifikan di 5% 
terhadap Harga Saham pada perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-

2012 

5. Pertumbuhan Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Arus Kas 

Investasi, Pertumbuhan Arus Kas Pendanaan dan Pertumbuhan 

Aset Secara keseluruhan Berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada 

beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis, yaitu: 

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut, diharapkan menambahkan variabel lain , dan 

meneliti dalam perusahaan berbeda, untuk melihat apakah 

variabel yang sama dapat berpengaruh signifikan pada 

perusahaan yang lain.  

2. Bagi investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia hendaklah melihat tingkat 

pertumbuhan perusahaan supaya investor dapat 

mempertimbangkan dalam melakukankan investasi  agar dapat 

menerima retur yang baik. 
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