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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi, total arus kas dan 
komponen arus kas secara simultan dan parsial terhadap volume perdagangan saham 
pada perusahaan manufaktur yang go publik di PT Bursa Efek Surabaya. Sampel yang 
digunakan adalah 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada PT Bursa Efek Surabaya 
periode 2004-2005 yang diambil dengan pendekatan purposive sampling. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan uji 
F untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan uji t untuk mengetahui perngaruh 
secara parsial. Ada 5 variabel yang diteliti, yaitu volume perdagangan saham sebagai 
variabel dependen serta laba akuntansi, total arus kas, arus kas dari aktivitas operasi, 
investasi, dan pendanaan sebagai variabel independen. 
Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel laba akuntansi, total arus kas, 
arus kas operasi, investasi, dan pendanaan berpengaruh terhadap volume perdagangan 
saham. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel laba akuntansi dan arus kas 
investasi berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Sedangkan, variabel total 
arus kas, arus kas operasi, dan arus kas pendanaan secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap volume perdagangan saham. Koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted 
R2) menunjukkan hasil sebesar 0,163 yang artinya hanya sebesar 16,3% perubahan 
volume perdagangan saham dipengaruhi oleh perubahan laba akuntansi, total arus kas, 
arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dan sisanya sebesar 83,7% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti. Hal ini 
mengindikasikan bahwa sebelum melakukan keputusan investasi investor cenderung 
mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti, tingkat keuntungan dividen, rasio keuangan 
(ROI, NPM, EPS, dll), kondisi ekonomi secara makro, kondisi sosial dan suasana politik 
yang sedang berkembang, serta kebijakan manajemen atau unsur-unsur lain yang 
berkaitan dengan perusahaan. 
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