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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Informasi kuantitatif dalam Laporan keuangan yang merupakan hasil dari 

proses akuntansi dapat digunakan oleh berbagai pihak (intern dan ekstern) dalam 

pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Laba dan arus kas adalah parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian 

utama dari investor dan kreditor dari suatu laporan keuangan karena dengan 

informasi di atas mampu menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta 

prospek pertumbuhan dimasa depan dengan lebih baik (Daniati dan Suharli, 2006). 

Laba merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang mendapat 

perhatian utama dari investor dan kreditur. Pentingnya informasi laba telah 

disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 1, 

Objective of Financial Reporting by Business Enterprise yaitu bahwa selain untuk 

menilai kinerja manajemen (perusahaan), laba juga dapat digunakan untuk 

membantu memprediksi laba di masa yang akan datang, serta menaksir risiko dalam 

investasi atau kredit. Selain laba, investor dan kreditur juga menggunakan informasi 

aliran kas sebagai ukuran kinerja perusahaan, beberapa literatur menganggap 

bahwa data arus kas merupakan indikator keuangan yang lebih baik dibandingkan 

dengan laba akuntansi karena laporan arus kas relatif lebih mudah diinterpretasikan 

dan  relatif lebih sulit untuk dimanipulasi. Manipulasi terhadap laba akuntansi 
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biasanya dilakukan melalui penggunaan metode akuntansi yang berbeda untuk 

transaksi yang sama untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Data arus kas mempunyai manfaat untuk memprediksi kegagalan, menaksir 

risiko untuk pemberian pinjaman, penilaian perusahaan, serta dapat memberikan 

informasi tambahan bagi pasar modal (Bowen et al, 1986).  Menurut Charitou et al 

(2000) operating cash flow dapat menjelaskan return lebih baik daripada earnings, 

selain itu Hodgson dan Clarke (2000) menyatakan bahwa cash flow mempunyai 

explanatory power yang lebih tinggi pada perusahaan yang mempunyai ukuran 

perusahaan yang lebih besar. Sedangkan menurut Atmini (2002) laba dan aliran kas 

dari aktivitas pendanaan mempunyai value relevance pada fase growth, sedangkan 

pada fase mature, hanya aliran kas dari investasi yang mempunyai value relevance.  

Menurut Garrod et al (2000), operating cash flow lebih memiliki value 

relevance daripada earnings (pada perusahaan yang sedang berada pada fase 

growth). Suadi (1998) dalam penelitiannya menemukan bahwa laporan arus kas 

mempunyai hubungan dengan jumlah pembayaran dividen yang terjadi dalam satu 

tahun setelah terbitnya laporan arus kas, sehingga menunjukkan bahwa laporan arus 

kas mempunyai kandungan informasi dan bermanfaat bagi investor. 

Selain ukuran kinerja tersebut investor dan kreditor juga perlu 

mempertimbangkan karakteristik keuangan perusahaan. Karakteristik keuangan 

yang berbeda-beda  menyebabkan relevansi angka-angka akuntansi yang tidak 

sama pada  perusahaan. Dengan memperhatikan siklus hidupnya, perusahaan dapat 

dinilai apakah hal- hal yang sudah dicapai sesuai dengan karakter dari siklus hidup 

yang dialami, oleh karena itu siklus hidup perusahaan dapat digunakan untuk mewakili 
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karakteristik keuangan perusahaan (Gumanti dan Puspitasari, 2012).Menurut Kreitner 

dan Kinicki (1998), kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi kesuksesan suatu 

organisasi akan berbeda di setiap tahapan siklus hidupnya. Oleh karena itu, dengan 

lebih memahami posisi tahap siklus hidup perusahaan, maka akan dapat menjelaskan 

keadaan perusahaan sebenarnya (value-relevant).  

Penelitian lain juga telah menyatakan bahwa industri melalui tahapan siklus 

hidup dan ditandai dengan perbedaan dalam hal kegiatan investasi dan 

restrukturisasi (Jovanovic (1982), Klepper dan Grady (1990), Klepper (1996)). 

Anthony dan Ramesh (1992) menyelidiki bagaimana tahapan siklus hidup yang 

ditandai dengan fokus strategis yang berbeda mempengaruhi relevansi nilai 

informasi akuntansi, menunjukkan penurunan dari relevansi nilai penjualan dan 

pertumbuhan investasi modal dalam tahap siklus hidup.   

Gambaran mengenai risiko dan return dari suatu saham dapat dinilai 

berdasarkan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Return 

memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan aktual ataupun 

keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai investasi pada tingkat 

pengembalian yang diinginkan. (Kurniawan, 2000). Miller dan Rock (1985) 

melakukan pengujian mengenai pengaruh arus kas pada return saham. Hasil studi 

ini menemukan bahwa peningkatan investasi berhubungan dengan peningkatan 

arus kas masa yang akan datang dan mempunyai pengaruh positif dengan return 

saham pada saat pengumuman investasi baru. 

Penelitian mengenai manfaat arus kas dan hubungannnya dengan return saham 

diantaranya dilakukan oleh Miller dan Rock (1985) menguji reaksi pasar yang diproxy 

dari return saham terhadap pengumuman komponen aliran kas. Hasilnya menunjukkan 
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bahwa pasar akan bereaksi negatif terhadap arus kas pendanaan dan arus kas investasi 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian Rayburn (1986) juga 

menemukan bahwa terdapat asosiasi antara arus kas operasi dan accrual aggregat 

dengan return saham. Miller dan Rock (1985) juga melakukan pengujian mengenai 

pengaruh arus kas pada return saham. Hasil studi ini menemukan bahwa 

peningkatan investasi berhubungan dengan peningkatan arus kas masa yang akan 

datang dan mempunyai pengaruh positif dengan return saham pada saat 

pengumuman investasi baru. 

Penelitian yang mengukur kinerja keuangan suatu entitas dengan memasukkan 

faktor siklus hidup perusahaan (firm life cycle) telah dilakukan diantaranya oleh 

Anthony dan Ramesh (1992) . Hasil penelitian Anthony dan Ramesh menunjukkan 

bahwa respon pasar terhadap dua ukuran kinerja finansial, yaitu pertumbuhan 

penjualan dan investasi modal merupakan fungsi dari tahap siklus hidup perusahaan.  

Black (1998) melakukan penelitian mengenai ukuran kinerja akuntansi yang 

memasukkan faktor siklus hidup yang memperoleh bukti empiris bahwa siklus 

hidup perusahaan mempengaruhi value-relevance ukuran laba dan aliran kas. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atmini (2001) menunjukkan adanya 

bukti empiris bahwa laba dan aliran kas dari aktivitas pendanaan mempunyai value-

relevance pada fase berkembang (growth), sedangkan pada tahap mature, hanya 

aliran kas dari investasi yang mempunyai value-relevance. Dari beberapa penelitian 

di atas membuktikan bahwa firm life cycle dapat mempengaruhi informasi 

akuntansi dalam menjelaskan nilai perusahaan.  

Penelitian ini menganalisa pengaruh perubahan laba bersih dan komponen 

arus kas dengan return saham dengan menyertakan siklus hidup perusahaan. Dalam 
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penelitian ini digunakan metode pengklasifikasian siklus hidup mengacu pada 

penelitian Gup dan Agrawal (1996) dan Susanto dan Ekawati (2006) yang 

menggunakan metode average sales growth untuk mengklasifikasikan perusahaan 

ke dalam tahap siklus hidupnya. Berbeda dengan penelitian sebeumnya yaitu 

Anthony dan Ramesh (1992), Black (1998), Atmini (2002), dan Juniarti dan 

Limanjaya (2005) yang mengelompokkan siklus hidup perusahaan berdasarkan 

empat variabel klasifikasi yaitu persentase pertumbuhan penjualan (sales growth), 

persentase dividen payout, persentase capital expenditure dan umur perusahaan. 

Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yaitu penelitian sebelumnya umumnya menggunakan Cumulative Abnormal Return 

(CAR) (Diah, 2009) dan expected return (Daniati dan Suhairi, 2006) sebagai 

variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan actual return 

saham dimana dalam konsep total return saham adalah terdiri dari dividen dan 

capital gain (or loss) seperti dalam buku Ross et al (2009:531) dan Jogiyanto 

(2009:199). Motivasi dari penelitian ini adalah mengembangkan dari penelitian-

penelitian sebelumnya dengan menganalisa bagaimana pengaruh perubahan laba 

bersih dan komponen arus kas perusahaan terhadap return saham jika dikaitkan 

dengan siklus hidupnya (firm life cycle). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, 

penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh perubahan laba bersih dan komponen arus kas terhadap 

return saham pada tahap ekspansi awal? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan laba bersih dan komponen arus kas terhadap 

return saham pada tahap ekspansi akhir? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan laba bersih dan komponen arus kas terhadap 

return saham pada tahap mature? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adala sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh perubahan laba 

bersih komponen arus kas terhadap return saham pada tahap siklus hidup 

ekspansi awal. 

2. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh perubahan laba 

bersih dan komponen arus kas terhadap return saham pada tahap siklus hidup 

ekspansi akhir. 

3. Menganalisis dan memberikan informasi mengenai pengaruh perubahan laba 

bersih  komponen arus kas terhadap return saham pada tahap siklus hidup 

mature. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini secara praktis mempunyai kontribusi bagi beberapa pihak, 

terutama bagi pemakai laporan keuangan  dan pelaku pasar lainnya dalam hal 

memandang Informasi dari laporan arus kas dan hubungannya dengan return saham 

berupa dalam tahapan siklus hidup perusahaan yang berbeda-beda, yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi mereka dalam 

membuat keputusan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan teori, yang berkaitan dengan akuntansi keuangan 

dengan memberikan wawasan baru mengenai manfaat dari laporan arus kas dalam 

kaitannya dengan return saham pada tahapan firm life cycle yang berbeda. 

Bagi kalangan akademisi maupun bagi peneliti juga dapat mengambil 

manfaat untuk  menggunakan hasil penelitian ini dalam kajian-kajian ilmiah 

ataupun sebagai salah satu sumber atau referensi untuk mereplikasi atau 

mengembangkan penelitian lagi, khususnya kuantitatif  dalam bidang akuntansi 

keuangan di masa yang akan datang. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Dalam membahas permasalahan yang ada, penulisan skripsi ini dibagi 

dalam beberapa bagian atau bab sebagai berikut : 

BAB I                 :Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,   

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II           :    Tinjauan Kepustakaan 
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Dalam hal ini diuraikan tentang teori-teori dari berbagai studi  

kepustakaan yang berhubungan dengan firm life cycle, arus kas, 

return saham, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian  yang akan dilakukan, dan model analisis penelitian. 

BAB III           :   Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan penelitian, bagaimana 

penelitian dilakukan, jenis penelitian, jenis data dan dari mana 

data diperoleh, ruang lingkup penelitian serta metode analisis 

data yang akan dilakukan. 

BAB IV          :    Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan analisis pembahasan dari data-data yang   

diperoleh dan diolah, kemudian digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang telah diajukan. 

BAB V           :    Simpulan dan Saran 

Pada bab ini akan dikemukakan simpulan dari pembahasan yang 

dilakukan, keterbatasan penelitian dan kemungkinan saran-saran 

yang diperlukan bagi penelitian selanjutnya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Siklus Hidup perusahaan  

Teori siklus hidup perusahaan (firm life cycle) adalah perluasan atau 

pengembangan dari konsep sikus hidup produk (product life cycle) dalam 

pemasaran (Mueller, 1972).  Sebuah review terhadap suatu literatur mengenai 

perkembangan organisasi dan siklus hidup mengungkapkan terdapat empat urutan 

fase utama: (i) kelahiran (birth), (ii) pertumbuhan (growth), (iii) matang (maturity), 

dan (iv) penurunan (decline) atau kebangkitan (revival).  

Walaupun para ahli masih memperdebatkan panjang jangka waktu yang 

dihabiskan oleh suatu perusahaan di dalam tahap perkembangan tertentu, ada 

kesimpuan utama bahwa setiap tahap mempunyai karakteristik sendiri  dalam hal 

struktur organisasi, kegiatan, sistem dan kepemimpinan misalnya ketika suatu 

perusahaan mulai tumbuh menjadi matang, maka lingkungan eksternal perusahaan 

menjadi lebih heterogen dan kompleks, konsentrasi dari kepemilikannya menjadi 

berkurang (terdapat banyak stakeholder) sehingga semakin banyak pihak-pihak 

yanng mempengaruhi keputusan dan tujuaan dari perusahaan (Stepanyan, 2012). 

Stepanyan (2012) juga menyatakan pada dasarnya secara garis besar tahap 

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu bisa diklasifikasikan 

dalam tahap young, small, simple organization, become older, larger, dan more 

complex. Sedangkan Gup dan Agrrawal ( 1996)` membagi siklus hidup menjadi 
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tahap start up, ekspansi awal, ekspansi akhir, mature dan decline Kebanyakan 

literatur menyatakan bahwa suatu perkembangan perusahaan erbentuk linear atau 

lurus dalam tahapan siklus hidup, membentang dari fase lahir (birth) sampai 

menurun (decline). Tetapi beberapa penelitian menyatakan  bahwa suatu  

perusahaan  hanya terjebak dalam fase yang sangat inovatif, ketika mereka 

membuat atau memperbaharui kompetensi organisasi, dan fase yang konservatif, 

ketika mereka mengeksploitasi kompetensi yang ditetapkan melalui efisiensi Akan 

tetapi, ada beberapa organisasi yang hanya ada dalam tahapan development dalam 

hidupnya, yang umumnya gagal dalam awal fase kreativitas dan kewirausahaan, 

dan lebih sering berakhir dengan diakuisisi oleh perusahaan yang berada dalam 

tahap mature (Miller dan Friesen, 1984). 

Weston & Brigham (1981:985) menyatakan bahwa siklus hidup suatu 

perusahaan atau suatu industri akan cenderung naik dan kemudian turun yang 

digambarkan seperti bentuk kurva S (S-shaped curve). Beberapa penulis 

menyatakan bahwa proses maturity tidak hanya terkait dengan usia atau ukuran 

perusahaan, tetapi juga dengan karakter struktur produk (Stepanyan,2012). 

Karakteristik yang relevan untuk membedakan antara perusahaan  mature dan non-

mature, adalah tingkat peluang investasi, selain itu hanya perusahaan yang berumur 

tua dan membuat produk dengan teknologi yang sudah advance diklasifikasikan 

sebagai perusahaan yang mature. Di antara perusahaan yang sangat muda, beberapa 

mungkin berada di awal pertumbuhan dan profitabilitas yang signifikan, sementara 

yang lain menuju kegagalan.  
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 Sebuah organisasi bisnis yang berukuran relatif kecil dapat mencapai 

perkembangan kematangan, dan yang relatif besar mungkin masih dalam fase 

pertumbuhan yang cepat. Sehingga tingkat kematangan ini tidak terbatas pada 

tingkat ukuran perusahaan. Klasifikasi tentang kematangan secara sederhana dapat 

dilihat berdasarkan intensitas peluang pertumbuhan tingkat yield yang 

debandingkan dengan  perusahaan lain yang ada dalam siklus hidup yang berbeda. 

Dengan demikian, teori siklus hidup lebih menyoroti pentingnya "ekonomi" 

daripada usia kronologis (umur) perusahaan, meskipun umur perusahaan 

merupakan faktor penentu penting dari pertumbuhan perusahaan. 

Salah satu karakteristik pada setiap tahap siklus kehidupan adalah 

kebutuhan akan besarnya modal yang  berbeda sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut perusahaan akan menggunakan strategi pendanaan yang 

berbeda. Kebutuhan akan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal 

pada setiap tahap siklus hidup perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh aliran kas dan tingkat preferensi risiko.  Tahapan 

siklus hidup perusahaan tidak berbeda dengan siklus hidup produk (product life 

cycle) dalam pemasaran yang dikemukakan oleh Phillip Kotler dimana suatu 

produk melewati tahap-tahap tertentu dalam siklus hidupnya (Anthony dan 

Ramesh,1992).   

Umumnya pada tahap pendirian, suatu perusahaan menggunakan sumber 

dana yang banyak berasal dari pendiri perusahaan (internal) dan utang bank. 

Sedangkan pada tahap tahap ekspansi, suatu perusahaan meningkatkan kebutuhan 

dana dari modal ventura.  Pada tahap selanjutnya yaitu pertumbuhan (growth) , 
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perusahaan menjadi perusahaan publik dengan menghimpun dana dari investor 

melalui kepemilikan saham.  Pada tahap kedewasaan (mature), kebutuhan akan 

sumber dana eksternal mulai menurun karena sumber dana internal yang relatif 

cukup tersedia.  Pada tahap terakhir, tahap penurunan (decline), kebutuhan akan 

sumber dana eksternal dan internal cenderung menurun drastis. 

Ada beberapa model life cycle yang digunakan oleh para peneliti yaitu 

model lima tahap, empat tahap, dan tiga tahap. Tetapi menurut Weston dan Brigham 

(1981:985) secara umum siklus hidup tersebut dapat dikelompokkan dalam tahap 

seperti berikut ini: 

 
1. Tahap Start up atau Introduction 

Tahap ini merupakan suatu tahap permulaan bagi setiap perusahaan baru, 

perusahaan baru diperkenalkan sebagai entitas bisnis yang kecil. Segala sesuatu 

yang mendukung operasi perusahaan bersifat baru, misalnya tenaga kerja, tempat, 

dan fasilitas lainnya.  Biasanya bentuk perusahaan yang baru didirikan ini adalah 

perusahaan perorangan dimana kebutuhan modal utamanya dipenuhi dari pemilik 

(pendiri) dan pinjaman dana dari bank.  

Sebagian perusahaan dalam tahap ini cepat gagal karena eksekutif tidak 

memahami kebutuhan pasar dan tidak mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan 

tersebut atau karena tidak memiliki bakat pengusaha. Tetapi jika perusahaan 

tersebut sukses, penjualan mulai bertumbuh. 

 
2. Tahap Ekspansi & Pertumbuhan (growth) 
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 Pada tahap ini perusahaan sudah memiliki pelanggan dan cukup mampu 

memposisikan keberadaannya di pasar dan manajemen termotivasi untuk 

melakukan pengembangan, untuk itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga 

idak jarang perusahaan akan mengambil keputusan untuk menjadi perusahaan 

publik (go public). Ketika memasuki masa transisi untuk menjadi suatu perusahaan 

publik, pilihan sumber pendanaan menjadi semakin banyak terbuka. Kebutuhan 

dana eksternal bersifat moderat relatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini merupakan 

hasil dari pemenuhan kebutuhan pasar yang lebih baik dan semangat usaha dari 

pendiri perusahaan tersebut. 

Kecenderungan perilaku aliran kas pada tahap ini adalah laba yang 

diperoleh masih belum seimbang dibandingkan dengan pendapatan usaha 

(penjualan dan aliran kas yang masuk juga belum banyak sementara kebutuhan 

investasi relatif tinggi.  Biasanya perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik 

dan berada ada tahap pertumbuhan akan mencari alternatif pendanaan lain selain 

menambah saham yang ditawarkan ke publik melalui mekanisme right issue atau 

opsi ekuitas (equity options).   

3. Tahap Kedewasaan (mature) 

Umumnya suatu perusahaan yang ada di dalam tahap ini mempunyai dua 

ciri yaitu: 

a.  Terdapat peningkatan laba dan aliran kas yang cepat sebagai cermin dari 

keberhasilan investasi di masa lalu. 
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b. Kebutuhan dana untuk investasi pada proyek baru akan mulai menurun dan 

tingkat pertumbuhan perusahaan akan mulai mendatar. 

Pada tahap ini kebutuhan dana eksternal akan mulai menurun karena 

perusahaan telah mampu mencukupi kebutuhan dana dari dalam, sehingga dana 

internal akan lebih menarik untuk dijadikan alternatif pendanaan.  Jenis  kebutuhan 

sumber dana dari luar juga mulai berubah, perusahaan akan lebih menyukai dana 

utang, khususnya dari bank atau dengan menerbitkan obligasi.  

Menurut Anthony dan Ramesh (1992) ada perusahaan setelah pada tahap 

setelah mature yang tidak memasuki tahap decline tetapi tetap berada pada posisi 

yang stabil (stagnant). Perusahaan  tersebut tidak begitu mengalami peningkatan 

penjualan dan penurunan laba yang cukup drastis. Tingkat pertumbuhan penjualan 

rendah, perusahaan tidak melakukan pengeluaran modal besar-besaran, dan laba 

yang diperoleh perusahaan tidak lagi banyak ditahan untuk pengembangan 

perusahaan  

 
4. Penurunan (decline) 

Pada tahap ini karakteristiknya adalah kecenderungan penurunan yang 

stabil terhadap pendapatan dan laba sebagai konsekuensi dari kedewasaan 

perusahaan atau karena masuknya pesaing-pesaing baru karena investasi yang ada 

masih mampu menghasilkan aliran kas, tetapi jumlahnya relatif tidak banyak, selain 

itu kebutuhan perusahaan untuk investasi baru juga mulai menurun sehingga pada 

tahap ini kebutuhan dana eksternal juga menurun. 

 Suatu perusahan dalam tahap ini akan mempertimbangkan  bahwa 

penjualan saham atau obligasi sudah bukan alternatif yang menarik lagi dan bahkan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERUBAHAN NET INCOME.... RIZKY ZULMI



15 
 

 
 

dengan kelebihan dana internal, perusahaan mulai berpikir untuk melunasi semua 

kewajibannya atau membeli balik sahamnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan 

secara bertahap mengalami apa yang disebut sebagai melikuidasi diri sendiri. 

 

2.1.2. Laba  

Menurut Suwardjono (2005 : 465) laba secara umum merupakan selisih dari 

pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual yang mejelaskan kenaikan aset 

dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat didistribusikan kepada 

kreditor, pemerintah, pemegang saham dalam bentuk bunga, pajak dan dividen 

tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula. Informasi tentang 

laba yang tersaji dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk berbagai 

interpretasi yang penting bagi perusahaan (Suwardjono, 2005 : 156)  antara lain : 

a. Indikator efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan 

b. Pengukur prestasi manajemen 

c. Dasar penentuan besarnya pajak 

d. Alat pengendali alokasi sumber daya ekonomi 

e. Alat pengendali terhadap debitur dalam kontrak hutang 

f. Dasar pemberian kompensasi dan bonus 

g. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan 

h. Dasar pembagian dividen 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 5 menyatakan 

bahwa laba merupakan suatu ukuran kinerja suatu entitas dalam periode tertentu. 

Laba mengukur besarnya arus masuk aktiva (pendapatan & laba) yang melebihi 
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arus keluar aktiva Sedangkan menurut Hendriksen (2000) laba merupakan  

perubahan dalam kapital perusahaan diantara dua titik waktu yang berbeda (awal 

dan akhir), diluar perubahan karena investasi oleh pemilik dan distribusi kepada 

pemilik, dimana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai (value) dan didasarkan pada 

skala pengukuran tertentu. Laba merupakan salah satu ukuran untuk menilai 

keberhasilan perusahaan sehingga pengukuran terhadap laba akan memberikan 

informasi yang bermanfaat apabila menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba. 

 

2.1.3. Arus Kas 

Dalam suatu bisnis ataupun dalam keuangan pribadi, arus kas sangat penting 

untuk menjaga solvabilitas. Arus kas sangat penting untuk kelangsungan hidup 

entitas karena memiliki kas atau uang tunai yang cukup dalam satu periode akan 

memastikan kewajiban kepada  kreditur, karyawan dan lain-lain dapat dibayar tepat 

waktu. Jika suatu entitas tidak punya cukup uang atau kas untuk mendukung operasi 

bisnisnya,bisa dikatakan insolvent (Dechow,1994). 

Menurut (Kieso et al, 2011:1242) kas adalah penting. Tanpa uang tunai/ kas  

yang memadai, perusahaan tidak dapat membayar karyawan, melunasi hutang, 

membayar dividen, atau membeli peralatan . Sebuah laporan arus kas menunjukkan 

dari mana kas perusahaan berasal dan bagaimana perusahaan menggunakan kas 

tersebut.   

Informasi mengenai arus kas terdapat pada laporan arus kas suatu entitas 

pada laporan keuangannya, informasi tersebut berguna sebagai dasar untuk menilai 
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kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 

kebutuhan akan penggunaan arus kas tersebut. Laporan arus kas menggambarkan 

perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode. Laporan Arus Kas dapat 

memberikan suatu informasi yang bermanfaat bagi para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan (likuiditas 

dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 

dalam rangka penyesuaian terhadap keadaaan dan peluang yang berubah  (PSAK 

No.2, 2007) 

Ada beberapa klasifikasi dari aktivitas-aktivitas arus kas yaitu sebagai 

berikut (Kieso et al, 2011:1243) : 

1) Aktivitas operasi adalah Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.. 

Indikator utama menentukan apakan operasi dapat menghasilkan kas untuk 

melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar 

deviden dan melakukan investasi. 

2) Aktivitas investasi adalah aktivitas yang mencakup perolehan dan pelepasan 

aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.  

3) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman suatu entitas. 
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Black (1998) menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan dapat 

menyediakan nilai informasi yang relevan tentang kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh dana dari luar / eksternal untuk membiayai pertumbuhan dan 

perkembangan perusahaan. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dapat 

menyajikan nilai informasi yang relevan tentang investasi dalam asset jangka 

panjang. Arus kas dari aktivitas operasi sendiri dapat menyajikan nilai informasi 

yang relevan tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dana dari 

internal entitas untuk membiayai pertumbuhannya. 

2.1.4. Return Saham  

Menurut Ross et al (2009:531) konsep return (kembalian) adalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atau investor atas suatu investasi yang 

dilakukannya, keuntungan tersebut dapat berupa capital gain ataupun dividen 

dalam investasi ekuitas (equity investment), atau pendapatan bunga pada debt 

investment. Capital gain diperoleh dari kegiatan jual beli saham apabila terdapat 

selisih lebih dari harga saham pada saat pembelian dan penjualan kembali, 

seangkan capital loss tercipta bila terjadi penurunan harga saham. 

Motivasi dari para investor dalam melakukan investasi pada suatu instrumen 

yang diinginkan adalah harapan untuk mendapatkan kembalian investasi yang 

sesuai. Tanpa keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi yang dilakukannya, 

tentunya investor tidak akan mau melakukan investasi yang tidak ada hasilnya. 

Setiap investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan 
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utama yaitu memperoleh keuntungan yang disebut return, baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Jogiyanto, 2009:189). 

Investasi adalah komitmen penggunaan uang untuk objek tertentu dengan 

tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu tertentu akan meningkat, 

paling tidak bertahan dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil pada 

investor. Melakukan investasi dapat mengandung risiko, menguntungkan dan dapat 

merugikan. Seorang pemodal bersedia mengambil risiko karena daya tarik 

keuntungan yang diharapkan dari hasil investasi secara berkala (Suharli, 2008) 

Investor akan mempertimbangkan tingkat imbalan (return) yang 

diharapkannya dimasa yang akan datang untuk suatu investasi yang dilakukannya 

saat ini. Imbal hasil yang direalisasikannya belum tentu sesuai dengan yang 

diharapkannya, ketidakpastian ini disebut resiko. Resiko (risk) dan return 

mempunyai hubungan positif, semakin tinggi resiko semakin tinggi semakin tinggi 

return yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya (Jogiyanto, 2009:193). 

Menurut Linda dan Syam (2005) return saham dapat memberikan informasi 

secara historis (tingkat perubahan harga saham dari harga awal dan harga akhir 

saham). Selain itu return merupakan hasil yang diperoleh dari  investasi sehingga 

investor dapat membandingkan keuntungan aktual maupun keuntungan yang 

diharapkan dari berbagai saham pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Oleh 

karena itu return memiliki peran yang amat signifikan dalam menentukan nilai dari 

suatu investasi. 
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Menurut Ross et al (2009:531) dan Jogiyanto (2009:199) return saham 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Return realisasi (realized return) merupakan return yang sudah terjadi yang 

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi dapat digunakan sebagai 

salah satu pengukuran kinerja perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai 

dasar penentu return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. 

 
b. Return ekspetasi (expected return). Sedangkan return ekspetasi merupakan 

return yang diharapkan terjadi di masa mendatang dan masih bersifat tidak 

pasti.  

Dalam penelitian ini digunakan digunakan return realisasi sebagai variabel 

dependen karena seperti definisi diatas realized return dapat mencerminkan kinerja 

perusahaan dalam periode tertentu dan digunakan sebagai dasar penentu return 

ekspektasi. Selanjutnya untuk mengukur realized return digunakan konsep return 

total (total return), yaitu return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu 

periode tertentu.  

Return ini terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Capital gain (loss) 

merupakan selisih harga investasi sekarang dan masa lalu sedangkan Yield 

merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode 

tertentu dari suatu investasi. Yield saham merupakan persentase dividen terhadap 

harga saham periode sebelumnya (Ross et al, 2009:532). 
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2.2. Penelitian Sebelumnya 

Daniati dan Suhairi (2006) dalam penelitiannya yang meneliti Pengaruh 

Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor, dan Size 

Perusahaan terhadap Expected Return Saham menggunakan sampel 34 perusahaan 

industri textile dan automotive yang terdaftar di BEJ menghasilkan kesimpulan 

bahwa  arus kas investasi, laba kotor dan size perusahaan memiliki berhubungan 

terhadap expected return sedangkan arus kas operasi dan arus kas pendanaan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap expected return. Sedangkan 

penelitian mengenai relevansi nilai terkait siklus hidup perusahaan antara lain 

dilakukan oleh Black (1998). Black menyatakan bahwa perusahaan yang berada 

dalam tahap siklus hidup yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda, seperti 

pada laba dan arus kas. 

Hasil penelitian Anthony dan Ramesh (1992) menunjukkan bahwa respon 

pasar terhadap dua ukuran kinerja akuntansi yaitu pertumbuhan penjualan dan 

investasi modal, merupakan fungsi dari tahap siklus hidup perusahan, bahkan 

setelah dilakukan pengendalian terhadap ukuran perusahaan serta kesalahan 

pengukuran dalam proksi ukuran kerja. Atmini (2002) menunjukkan bukti empiris 

bahwa laba dan aliran kas dari aktivitas pendanaan mempunyai value relevance 

pada fase growth, sedangkan pada fase mature, hanya aliran kas dari investasi yang 

mempunyai value relevance. Hasil penelitian dari Juniarti dan Limanjaya (2005) 

menguji relevansi nilai antara net income dan arus kas, hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa pada tahap growth laba lebih memiliki relevansi nilai 

dibandingkan arus kas. 
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Hasil penelitian dari Susanto dan Ekawati (2006) memberikan bukti bahwa 

siklus hidup perusahaan mempengaruhi relevansi informasi laba dan aliran kas. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aliran kas investasi dan pendanaan 

mempunyai value relevance pada tahap startup sedangkan laba, aliran kas operasi, 

aliran kas pendanaan mempunyai value relevance pada tahap growth. Pada tahap 

mature laba dan komponen aliran kas mempunyai value relevance sedangkan pada 

tahap decline hanya aliran kas operasi dan aliran kas pendanaan yang mempunyai 

value relevance  

Ferry dan Eka Wati (2004) yang menggunakan 3 model regresi untuk 

menganilsa hubungan antara laba akuntansi dan arus kas memperoleh hasil yaitu 

pada model levels yang pertama untuk menguji pengaruh laba akuntansi dan total 

aliran terhadap harga saham. menunjukkan laba akuntansi banyak dipakai investor 

daripada total arus kas dalam menilai kinerja perusahaan pada perioda pengamatan.  

Sedangkan pada model levels yang kedua dengan pemisahan komponen aliran kas 

menunjukkan aliran kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang 

berpengaruh positif dan signifikan dengan harga saham, Pada model levels yang 

ketiga dengan variabel controls hanya komponen aliran kas saja, menunjukkan laba 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dengan harga saham pada perioda 

pengamatan serta konsisten dengan model levels pertama 

Hasil dari penelitian Sari (2004) yang menguji  value relevance dari laba 

akuntansi, nilai buku ekuitas  dan arus kas dari aktivitas operasi  selama periode 
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1995-1998  memperoleh hasil yaitu value relevance dari laba akuntansi mengalami  

penurunan yang signifikan mulai dari waktu pre-crisis (1995-1996) sampai in crisis 

(1997-1998), selain itu hasil tersebut juga mberikan hasil arus kas dari aktivitas 

operasi menjadi semakin memiliki value-relevant ada periode krisis moneter. 

Penelitian dari Shamki dan Rahman (2011)  untuk menguji value relevance 

dari perusahaan sektor jasa dan manufaktur di jordan memperoleh hasil yaitu net 

income lebih memiliki  value relevant dan kontribusi yang signifikan daripada nilai 

buku dalam menjelaskan variasi harga saham dalam dua sektor manufaktur dan 

jasa. Sedangkan penelitian dari Indra dan Syam (2005) yang membandingkan  

hubungan informasi laba akuntansi, nilai buku dan total arus kas dengan market 

value dan hubungan informasi laba akuntansi, nilai buku dan total arus kas  dengan 

return saham. Memperoleh hasil yaitu dalam  menilai relevansi nilai informasi 

akuntansi bagi investor Model harga dan model return memiliki pondasi yang 

sama, namun kekuatan  penjelasan (R2) regresi model harga lebih besar 

dibandingkan model return.  

Sedangkan dalam Model harga untuk meregresi  kumulatif variabel-variabel 

akuntansi dengan harga saham diperoleh hasil yaitu secara simultan variabel-

variabel akuntansi laba akuntansi, nilai buku dan total arus kas ini berisi stale 

component dan surprise component, yang merupakan skala yang direpresentasikan 

oleh perusahaan. Skala ini pada model regresi akan memberikan hubungan yang 

palsu antara variabel informasi akuntansi dengan harga saham, karena informasi 

akuntansi saat ini berisi informasi mengenai ekspektasi aliran kas bersih dimasa 

mendatang yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penilaian saham.  
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Gumanti dan Puspitasari (2012) yang mengujji pengaruh  kineraj perusahan 

yang terdiri dari  dividend yield, leverage, profitability, dan systematic risk  

terhadap the investment opprotunity set (lOS) yang diukur  melalui  market to book 

value of assets ratio alam setiap tahap siklus hidup perusahaan dengan 

menggunakan metode klasifikai Gup dan Agrawal (1996) memperoleh hasil yaitu 

pada masing- masing tahap siklus hidup perusahaan, variabel independen yang 

berpengaruh terhadap IOS tidaklah sama. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama, 

Tahun, dan 

sumber 

Landasan 

Teori 

Subyek dan 

Obyek 

Penelitian 

Hasil Penelitian dan 

Penjelasan 

1. Pratiwi et al 
(2012) 
 
Jurnal Bisnis 
& Keuangan I, 
Th. 2012 

Value 
relevance, 
laporan 
keuangan, 
komponen 
laba rugi, 
return 
saham 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI (2011) 

Informasi dalam laporan 
keuangan lebih memiliki 
value relevancedalam 
menjelaskan return saham 
daripada harga saham. 

2. El- Ansary & 
Gomaa (2012) 
 
Working paper 

Siklus 
Hidup, 
Ukuran 
Perusahaan 
dan 
manajemen 
laba 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI (2009-
2011) 

Adanya siklus hidup 
dividen  pada perusahaan-
perusahaan mesir 

3. Anggraini 
(2013) 
 
Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa 
FEB 

Siklus 
Hidup, 
Ukuran 
Perusahaan 
dan 
manajemen 
laba 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI (2009-
2011) 

Siklus hidup dan ukuran 
perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba 
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4. Hastuti (2011) 
 
Jurnal 
Akuntansi dan 
Keuangan 
Indonesia 
 

Siklus 
Hidup 
perusahaan 
dan 
Manajamen 
Laba 

Perusahaan 
Manufaktur 
yang 
terdaftar di 
BEI 

Ada Manajemen Laba pada 
tahapan life cycle 
perusahaan 

5. Shamki dan 
Rahman 
(2011) 
 
International 
Journal of 
Business and 
Social 
Research, 
vol.1 No.1 

Net income, 
book value, 
cash flows, 
,value 
relevance 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
Jordan 
Securities 
Commission 

Net Income lebih memiliki 
value relevance daripada 
cash flow dan book value 
pada sektor industri dan 
jasa 

6. Gumanti dan 
Puspitasari 
(2012) 
 
Jurnal 
Akuntansi dan 
Bisnis 

Siklus 
Hidup 
perusahaan 
dan 
Investment 
Opportunity 
Set 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI (1999-
2003) 

Pada masing- masing tahap 
siklus hidup perusahaan, 
variabel yang berpengaruh 
terhadap IOS tidak sama. 

7. Susanto dan 
Ekawati 
(2006) 
 
Simposium 
Nasional 
Akuntansi IX 
Padang 

Relevansi 
Nilai 
Informasi 
Laba dan 
Aliran Kas, 
Harga 
Saham, dan 
Siklus 
Hidup 
Perusahaan 

Perusahaan 
yanng 
terdaftar di 
BEI (1993-
2003) 

Siklus hidup perusahaan 
mempengaruhi relevansi 
informasi laba dan aliran 
kas 

8. Daniati dan 
Suhairi (2006) 
 
Simposium 
nasional 
akuntansi 9 
padang 

Komponen 
laporan 
arus kas, 
laba kotor, 
dan size 
perusahaan, 
expected 
return 
saham 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI (1999-
2004) 

Pengaruh yang 
signifikandari komponen 
arus kas, laba kotor dan 
size perusahaan terhadap 
expected return saham. 

9. Sari (2004) 
 

Value 
relevance 
Laba, Arus 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 

Ada saat-saat tertentu yang 
membuat laba tidak lagi 
memiliki relevansi nilai 
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Simposium 
Nasional 
Akuntansi VII 
Denpasar 

Kas dan 
Nilai Buku 
Ekuitas 

BEI dan 
ICMD  
(1995-1998) 

dibandingkan dengan arus 
kas dan nilai buku (krisis 
keuangan 1995-1998) 

10. Indra dan 
Syam (2005) 
 
Simposium 
Nasional 
Akuntansi VII 
Denpasar 
 

Laba 
akuntansi, 
nilai buku, 
dan total 
arus kas 
market 
value 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI 
(1997-2002) 

laba akuntansi, nilai buku 
dan total arus kas memiliki 
tingkat keeratan hubungan 
yang sedang dengan harga 
saham 

11. Ferry dan Eka 
Wati (2004) 
 
Simposium 
Nasional 
Akuntansi VII 
Denpasar 

Aliran kas 
dan 
komponen 
aliran kas, 
harga 
saham 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI 
(1999-2002) 

Investor lebih banyak 
menggunakan laba 
akuntansi meskipun 
komponen arus kas dapat 
digunakan dalam menilai 
kinerja perusahaan 
 

12. Kusuma 
(2003) 
 
Simposium 
Nasional 
Akuntansi VI 
Surabaya 

Nilai 
Tambah 
Kandungan 
Informasi 
Laba dan 
Arus Kas 
Operasi 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
BEI 
(1995-2000) 

Arus kas operasi lebih 
mempunyai nilai tambah 
kandungan informasi 
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2.3. Perumusan Hipotesis  

2.3.1 Hubungan antara Perubahan Komponen Arus kas dan  Return saham  

1. Pada tahap ekspansi awal 

Pada tahap ini diharapkan perusahaan masih berusaha mendapatkan pangsa pasar 

dan belum memperoleh banyak pendapatan seperti pada tahap start-up Perusahaan 

masih melakukan pengeluaran kas karena pengeluaran utamanya diperlukan untuk 

pengembangan produk, pengembangan pasar dan ekspansi kapasitas seperti dalam 

penelitian Anthony dan Ramesh, (1992). Kondisi ini akan menekan laba jangka 

pendek tetapi diharapkan akan mendatangkan laba jangka panjang di masa depan 

(Anthony dan Ramesh, 1992). Hal ini didukung oleh Hayn (1995) yang menemukan 

bukti bahwa perusahaan berskala kecil, yang kemungkinan merupakan perusahaan 

yang berada pada tahap startup atau growth, mempunyai kemungkinan lebih besar 

untuk melaporkan kerugian daripada perusahan yang lebih besar sehingga 

diharapkan berpengaruh terhadap dividen yang dibayarkan dan dapat dibuat suatu 

hipotesis sebagai berikut: 

 
H1a : Pada tahap ekspansi awal perubahan laba bersih (NI) perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap return saham 

Arus Kas dari aktivitas Operasi (CFO) pada tahap ini juga diperkirakan akan 

bernilai negatif karena perusahaan masih dalam tahap pencarian pangsa pasar dan 

kemungkinan masih belum mampu menghasilkan arus kas masuk dari aktivitas 

operasi dalam jumlah yang lebih besar daripada arus kas keluarnya. Tetapi menurut 

Black (1998) cash flow from operation dapat memberikan informasi seberapa besar 
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perusahaan dapat membiayai dengan kemampuannya sendiri (internally fund 

growth). Black (1998). Black menemukan bukti bahwa pada tahap start up, cash 

flow lebih mempunyai value relevant daripada earnings. Berdasarkan hal tersebut 

maka hipotesis pertama yang diajukan adalah 

 
H1b : Pada tahap ekspansi awal perubahan arus kas dari aktivitas operasi (CFO) 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham 

 
Cash flow from investing perusahaan dinyatakan Black (1998) akan sangat 

berpengaruh dalam menilai value of firm di tahap start up. Karena untuk 

mengembangkan dan mempertahankan pangsa pasar serta menguasai teknologi 

agar perusahaan dapat bertumbuh (growth) diperlukan pengeluaran investasi yang 

sangat besar. Hasil dari penelitian Susanto dan Ekawati (2006) menunjukkan bahwa  

Aliran kas investasi dan aliran kas pendanaan mempunyai value-relevance pada 

tahap start-up yang memiliki karakteristik sama dengan tahap ekspansi awal dalam 

penelitian ini sehingga dapat dibuat suatu hipotesis 

 
H1c : Pada tahap ekspansi awal perubahan arus kas dari aktivitas investasi(CFI) 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham 

 
Adanya kebutuhan untuk memenuhi penggunaan investasi yang sangat besar, 

mendorong perusahaan untuk mendapatkan dana yang lebih besar agar dapat 

memulai usahanya. Arus Kas Pendanaan (AKP) berguna untuk memberikan 

informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dana untuk 

mendukung pertumbuhan (Juniarti dan Limanjaya, 2005) Dengan kata lain, pada 
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tahap ini perusahaan juga membutuhkan cash flow from financing yang positif, 

yakni arus kas masuk dari aktivitas pendanaan harus lebih besar dibandingkan 

dengan arus kas keluarnya sehingga dapat dibuat suatu hipotesis sebagaii berikut 

 
H1d : Pada tahap ekspansi awal perubahan arus kas pendanaan (CFF) perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham 

 
2. Pada tahap ekspansi akhir 

Laba yang diperoleh perusahaan pada tahap ini akan mengalami kenaikan 

dari  tahap sebelumnya (tahap start up) (Atmini, 2000). Walaupun kadang-kadang 

laba yang diperoleh masih bernilai negatif tetapi biasanya besarnya kerugian yang 

diderita menurun karena perusahaan sudah mampu memperoleh pangsa pasar dan 

mampu menghasilkan arus kas operasional yang meningkat atau bahkan positif. 

Sesuai dengan penelitian Black (1998), dalam tahap growth dimana dalam tahap ini 

disebutkan ekspansi akhir, diharapkan arus kas akan lebih memiliki value relevant 

daripada laba, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

H2a : Pada tahap ekspansi awal perubahan laba bersih (NI) perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Perusahaan yang  umumnya dalam tahap development atau growth menurut 

Gup dan Agrawal (1996) pada dasarnya cenderung mempunyai rata- rata 

pertumbuhan tingkat  penjualan selama lima tahun yang lebih tinggi daripada 

perusahaan-perusahaan yang pada tahap mature, sehingga arus kas dari aktivitas 

operasi pada tahap ini bernilai negatif (Dechow, 1994), karena arus kas yang 
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bernilai negatif, maka pembayaran kepada investor juga akan lebih rendah dari pada 

tahap lainnya, sehingga dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut: 

H2b : Pada tahap ekspansi awal perubahan arus kas dari aktivitas operasi (CFO) 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Pada tahap ekspansi awal, sama halnya seperti pada tahap start up, yakni 

perusahaan masih melakukan pengeluaran investasi yang sangat besar untuk 

mengembangkan dan mempertahankan pangsa pasar serta menguasai teknologi 

(Juniarti dan Limanjaya, 2005), Black (1998) juga memperoleh bukti bahwa arus 

kas dari aktivitas ini  berhubungan negatif dengan nilai pasar ekuitas, sehingga 

dapat dibuat suatu hipotesis : 

H2c : Pada tahap ekspansi awal, perubahan Arus Kas dari Aktivitas Investasi (CFI) 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

Menurut DeAngelo et al (2006) sutau perusahaan yang ada di dalam tahap 

growth memberikan kesempatan untuk berinvestasi kepada investor dengan jumlah 

sumber daya yang lebih sedikit untuk mendapatkan hak kepemilikan yang lebih 

besar, sedangkan motivasi dari para investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

yang ada di dalam tahap siklus hidup mature adalah untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian berupa dividen dengan jumlah yang lebih tinggi. 

Anthony dan Ramesh (1992) menyatakan bahwa perusahaan 

memaksimalkan pertumbuhan pendapatan di siklus awal (growth) hidupnya dengan 

menarik banyak sumber pendanaan khususnya dari investasi, untuk membuat biaya 

tetap atas kegiatan operasionalnya atau membentuk suatu nilai lebih dari pesaing, 
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oleh karena itu nilai CFF pada tahap ini bernilai positif karena motivasi para 

investor  umumnya untuk mendapatkan prosentase kepemilikan yang besar dengan 

harga saham yang relatif murah untuk mendapatkan return yang besar di kemudian 

hari dapat dibuat suatu hipotesis: 

H2d : Pada tahap ekspansi awal,  perubahan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

(CFF) perusahaan berpengaruh siginifikan terhadap return saham. 

3. Pada tahap mature 

Pada tahap ini perusahaan mengalami puncak tingkat penjualan, tingkat 

likuiditas tinggi dan pangsa pasar di tahap ini semakin kuat, oleh karena itu 

perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laba positif. Hasil penelitian dari 

(Juniarti dan Limanjaya, 2005) menyatakan bahwa net income tidak berpengaruh 

secara signikan terhadap market value equity (value of the firm) pada tahap ini.. 

Oleh karena itu dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut: 

H3a : Pada tahap mature, perubahan laba bersih (NI) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Pangsa pasar di tahap ini semakin kuat, oleh karena itu perusahaan 

diharapkan dapat menghasilkan laba positif dan Arus Kas Operasi (CFO) yang 

dalam jumlah besar (Juniarti dan Limanjaya, 2005), Arus kas aktivitas operasi 

diharapkan semakin besar ketika pada tahap mature karena pangsa pasar 

perusahaan relatif sangat tinggi. Hal ini mencerminkan realitas ekonomi perusahaan 

yang baik sehingga harga saham diharapkan tinggi. Hasil dari penelitian Black 

(1998) memperoleh bukti bahwa aliran kas operasi berhubungan positif dengan 
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nilai pasar equitas sehingga akan berdampak pada tingkat pengembalian kepada 

investor. Sehingga dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut: 

H3b : Pada tahap mature, perubahan Arus Kas dari Aktivitas Operasi (CFO) 

perusahaan berpengaruh terhadap return saham. 

Pada tahap ini Arus Kas dari aktivitas Investasi (CFI) perusahaan mulai 

menurun karena perusahaan sudah mampu menghasilkan laba dari asset yang 

ditanamkan dari tahap siklus hidup sebelumnya. Biasanya akuisisi eksternal 

merupakan cara yang menarik bagi perusahaan untuk menginvestasikan dana yang 

berlebih secara menguntungkan (Weston dan Brigham, 1981). Atmini (2001) 

menemukan bahwa aliran kas investasi berpengaruh dan berhubungan negatif 

dengan nilai pasar ekuitas pada tahap ini sehingga dapat dibuat suatu hipotesis : 

H3c : Pada tahap mature, perubahan Arus Kas dari Aktivitas Investasi (CFI) 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Menurut (Juniarti dan Limanjaya, 2005) Arus Kas Pendanaan perusahaan 

pada tahap ini juga akan berkurang, karena selain perusahaan sudah mampu 

melakukan pembiayaannya sendiri dengan memiliki Arus Kas Operasi yang positif 

dalam jumlah besar, perusahaan sudah tidak membutuhkan pendapatan dana yang 

terlalu besar seperti pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, cash flow financing 

activities (CFF) tidak dapat dibuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

market value equity (MVE), karena return saham dan market value equity 

merupakan parameter yang sama dalam menilai kinerja perusahaan, maka bisa 

dibuat hipotesis : 
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H3d : Pada tahap mature, perubahan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (CFF) 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan hipotesis yang dikemukakan, maka dapat 

digambarkan hubungan antar variabel dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian ini adalah asosiatif eksperimen yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya,  berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. 

Menurut Umar (2003) dalam pelaksanaan penelitian, pendekatan kuantitatif lebih 

sering mengarahkan masalah menjadi suatu hubungan sehingga rumusan masalah 

dapat dijelaskan dalam bentuk hubungan berbagai variabel. Dalam penelitian ini 

untuk menganalisis data yang telah dihimpun, digunakan perangkat lunak SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

3.2.1. Variabel Independen 

A. Perubahan Laba bersih  

laba secara umum merupakan selisih dari pengukuran pendapatan dan biaya secara 

akrual yang mejelaskan kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan 

produktif 
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B. Perubahan Komponen arus kas  

 Komponen arus kas terdiri dari: 

1. Arus kas dari aktivitas operasi (Cash Flow From Operating Activities) 

merupakan aliran kas masuk dan keluar yang terjadi pada kegiatan operasi 

perusahaan sehari-hari, yang menjelaskan mengenai penerimaan kas dari hasil 

penjualan barang dan jasa, dan pengeluaran kas untuk mendapatkan sumber 

daya (resources) yang berguna untuk menyediakan barang dan jasa tersebut 

(Juniarti dan Limanjaya, 2005). Informasi mengenai arus kas ini diperoleh 

langsung dari laporan arus kas dalam laporan keuangan perusahaan. 

2. Arus Kas dari aktivitas Investasi (Cash Flow From Investing Activities) Arus 

kas investasi adalah aliran kas masuk dan keluar karena kegiatan perusahaan 

dalam hal investasi pada aktiva tetap maupun surat berharga (Yulianto dan 

Davianti, 2006), didapat langsung dari laporan arus kas dalam laporan 

keuangan perusahaan. 

3. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan (Cash Flow From Financing Activities) 

Arus kas pendanaan merupakan aliran kas dari transaksi pinjaman dan 

pengembalian hutang jangka panjang, penanaman modal oleh pemilik dan 

pembayaran dividen kepada pemilik (Juniarti dan Limanjaya, 2005), didapat 

langsung dari laporan arus kas dalam laporan keuangan perusahaan. 

 

3.2.2. Variabel Dependen 

Penelitian ini menggunakan total return saham sebagai variabel dependen. 

Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah realized return dengan 
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konsep total return saham terdiri dari deviden dan capital gain (or loss) yang 

merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu 

(Ross et al, 2009:531) 

 

3.3. Definisi Operasional 

3.3.1.  Perubahan Laba bersih (Net Income). 

Aliran laba bersih yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kegiatan 

operasional pada periode t. Laba bersih yang dipakai adalah perubahan laba bersih 

selama periode pengamatan yang dirumuskan sebagai berikut. 

𝑁𝐼𝑖,𝑡 =
𝑁𝐼𝑡−𝑁𝐼𝑡−1

𝑁𝐼𝑡−1
                                                                                               .........(1) 

Keterangan : 

NIi,t   = Laba bersih perusahaan i pada tahun ke t 

NIt       =  Laba bersih tahun t 

NIt-1   =  Laba bersih tahun t-1 

 

3.3.2. Perubahan Arus Kas Aktivitas Operasi (Cash Flow from Operating 

Activities). 

Komponen dari arus kas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian – penelitian sebelumnya. Arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan, di-proxi dari total arus kas dari masing-masing aktivitas tersebut yang 

terdapat di dalam laporan arus kas perusahaan. 
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Aliran kas yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional sehari-

hari pada periode t. Arus kas aktivitas operasi yang dipakai adalah perubahan arus 

kas selama periode pengamatan yang dirumuskan sebagai berikut. 

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 =
𝐶𝐹𝑂𝑡−𝐶𝐹𝑂𝑡−1

𝐶𝐹𝑂𝑡−1
                                                                                               .........(2) 

Keterangan : 

CFOi,t   = Arus kas aktivitas operasi perusahaan i pada tahun ke t 

CFOt       =  Arus kas operasi tahun t 

CFOt-1   =  Arus kas operasi tahun t-1 

 

3.3.3.  Perubahan Arus Kas Aktifitas Investasi (Cash Flow from Investing 

Activities) 

Aliran kas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap, investasi 

dan pembayaran dividen secara tunai pada periode t. Arus kas investasi yang 

digunakan adalah perubahan arus kas investasi selama periode pengamatan yang 

dirumuskan sebagai berikut. 

𝐶𝐹𝐼𝑖,𝑡 =
𝐶𝐹𝐼𝑡−𝐶𝐹𝐼𝑡−1

𝐶𝐹𝐼𝑡−1
                                                                           .........(3) 

Keterangan : 

CFIi,t   = Arus kas aktivitas Investasi perusahaan i pada tahun ke t 

CFIt   =  Arus kas investasi tahun t 

CFIt-1 =  Arus kas investasi tahun kemarin t-1 
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3.3.4. Perubahan Arus Kas Aktivitas Pendanaan (Cash Flow from Financing 

Activities) 

Aliran kas yang berhubungan dengan masalah pembiayaan, baik dari utang maupun 

penambahan modal dari pemilik perusahaan pada periode t. Arus kas pendanaan 

yang dipakai adalah perubahan arus kas pendanaan selama periode pengamatan 

dirumuskan sebagai berikut. 

𝐶𝐹𝐹𝑖,𝑡 =
𝐶𝐹𝐹𝑡−𝐶𝐹𝐹𝑡−1

𝐶𝐹𝐹𝑡−1
                                                                                          .........(4)                                                                         

Keterangan : 

CFFi,t   = Arus kas aktivitas operasi perusahaan i pada tahun ke t 

CFFt    =  Arus kas pendanaan tahun t 

CFFt-1 =  Arus kas pendanaan tahun t-1 

 

3.3.4.  Return Saham   

Return Saham Menurut Ang (1997), dimana konsep return (kembalian) adalah 

tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang 

dilakukannya. Return saham merupakan keuntungan yang diperoleh investor 

karena telah berinvestasi pada saham. 

Berbeda dengan Daniati dan Suhairi (2006), yang menggunakan Expected 

Return, penelitian ini akan menggunakan  realized return  dimana konsep total 

return saham menurut Ross et al (2009:531) dan Jogiyanto (2009:199) dimana 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERUBAHAN NET INCOME.... RIZKY ZULMI



35 
 

return saham terdiri dari deviden dan capital gain (or loss). Total return saham 

tersebut dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

Total Return = imbal hasil deviden + capital gain (or loss) 

𝑅𝑖,𝑡 =  
𝐷𝑡+𝑃𝑡− 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
                                                                                        .........(5) 

Keterangan : 

Ri,t = Total return perusahaan i pada tahun ke t 

Dt = Deviden tunai per saham pada tahun t 

Pt = Harga saham pada tahun t 

Pt-1 = Harga saham pada tahun t-1 

 

Harga saham yang dgunakan adalah harga penutupan akhir tahun pada masing-

masing periode penelitian. 

 

3.3.6.  Siklus Hidup Perusahaan 

Siklus hidup perusahaan merupakan salah satu atribut perusahaan / 

karakteristik keuangan perusahaan yang dimasukkan dalam penelitian ini untuk 

menentukan mana bagaimana pengaruh dari perubahan  arus kas terhadap return 

saham dalam tiap tahapan siklus hidup perusahaan.  

Metode pengklasifikasian siklus hidup yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu berdasarkan persentase rata-rata pertumbuhan penjualan selama 5 tahun  

mengacu pada model yang dikembangkan oleh Gup dan Agrawal (1996). Siklus 
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hidup diklasifikasikan menjadi lima tahap yaitu start-up, ekspansi awal, ekspansi 

akhir, mature, dan decline seperti dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

 Kriteria penentuan Tahap Siklus Hidup Perusahaan 

No. Fase/ Tahap Rata-rata sales growth  

(selama 5 tahun) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Start-up 

Ekspansi awal 

Ekspansi akhir 

Mature 

Decline 

> 50% 

20-50% 

10-20% 

1-10% 

< 1% 

Sumber: Gup dan Agrawal (1996) 

Penetapan siklus hidup perusahaan menurut Gup dan Agrawal (1996) yang 

didasarkan pada pertumbuan penjualan perusahaan setiap tahun yang dihitung 

dengan rumus: 

 

𝑆𝐺𝑖,𝑡 =  
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡− 𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
                                                                                  .........(6) 

Keterangan : 

SGi,t                =  Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) i pada tahun ke t 

Net Salest   =  Penjualan bersih pada tahun t 

Net Salest-1 =  Penjualan bersih pada tahun t-1 

 

Selanjutnya setelah rata-rata pertumbuhan penjualan masing-masing 

perusahaan per tahun dihitung, selanjutnya hasilnya di jumlah selama 5 tahun 
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berturut-turut yang kemudian dicari rata-rata pertumbuhan penjualan atau sales 

growth untuk  penentuan klasifikasi tahapan siklus hidup perusahaan berdasarkan 

kriteria yang pada tabel di atas. 

Setelah diketahui pertumbuhan penjualannya, setiap perusahaan 

dikelompokkan ke dalam masing-masing siklus kehidupan dengan mengikuti 

kriteria seperti yang digunakan dalam Gup dan Agrrawal ( 1996). Tahap ekspansi 

sendiri  dibedakan menjadi 2 (dua) periode, yaitu ekspansi awal dan ekspansi akhir. 

Hal ini dikarenakan pada tahap ekspansi perilaku perusahaan tidak terus berada 

dalam kondisi tersebut karena  perusahaan pasti mengalami penurunan ekspansi. 

Sehingga dengan dibedakannya dalam dua periode diharapkan dapat diperoleh hasil 

yang lebih akurat tentang keadaan perusahaan. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data interval dan 

rasio, dimana data interval memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat 

objek yang diukur. Akan tetapi ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut 

dari objek yang diukur. Sedangkan data rasio yakni ukuran yang memberikan 

keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur (Nisfiannoor,2009). 

 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari sumber-sumber yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. 

Umumnya data sekunder ini berupa catatan, berupa bukti, atau laporan historis yang 

tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Kuncoro,2009). 
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Data yang diperlukan terdiri dari data Laporan keuangan yang 

dipublikasikan periode 2009-2013 yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan website Bursa Efek Indonesia (BEI).Selain itu data 

mengenai jumlah dividen per lembar saham juga diperoleh dari situs Kustodian 

Efek Indonesia (KSEI). 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdapat dalam database 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pemilihan purposive sampling. 

Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel nonprobabilitas atau secara tidak 

acak dimana elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama 

untuk terpilih menjadi sampel (Sugiyono,2012:68). 

 Pada penelitian ini pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan 

(judgement sampling), pembatasan sampel yang digunakan hanya dari industri 

manufaktur. Kriteria ini ditetapkan untuk menghindari perbedaan karakteristik 

antara perusahaan pemanufakturan dan bukan pemanufakturan serta lamanya 

tahapan siklus hidup perusahaan. Selain itu, capital expenditure, yaitu pengeluaran 

investasi dalam bentuk plant, property, dan equipment, digunakan sebagai salah 

satu variabel klasifikasi untuk menentukan tahap life cycle perusahaan (Hastuti, 

2011)  
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Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen 

yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan.  Adapun kriterianya 

adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan sampel berasal dari sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2013. 

b. Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan 

di BEI. 

c. Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 

Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013. 

d. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang diperlukan selama berlangsungnya 

penelitian 

e. Perusahaan tidak melakukan delisting, merger, dan akuisisi selama periode 

penelitian. 

 

3.6. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 

3.6.1. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk 

memenuhi asumsi dasar / klasik sebelum dilakukan pengujian hipotesis agar data 

tersebut dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dan tidak bias (Ghozali, 

2011:98) dengan menggunakan software statistik SPSS (Stastitical Package for the 

Social Sciences), adapun pengujian yang dilakukan diantaranya adalah : 
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3.6.1.1.Uji Normalitas Data 

Dalam penelitian ini digunakans uji Kolmogrov Smirnov untuk menguji 

normalitas, tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk menguji apakah 

variabel dependen dan independen dalam model memiliki distribusi normal ataukah 

tidak. Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah (two tailed test), yaitu 

dengan membandingkan p-value yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang 

digunakan. Dalam penelitian ini dipergunakan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai p-

value > 0,05 maka data terdistribusi normal dan dapat digunakan regresi berganda. 

 

3.6.1.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011:95) dilakukannya uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independennya. Deteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat pada hasil 

Collinearity Statistics pada tabel Coefficients. Pada Collinearity Statistics tersebut 

terdapat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF kurang 

dari angka 10 dan nilai Tolerance mendekati angka 1, maka tidak terjadi 

multikolonieritas. 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Auto korelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, hal ini sering 

ditemukan pada time series. Masalah tersebut timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 

2011:110). 

Untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan 

menggunakan uji DurbinWatson (DW test). Kemudian nilai Durbin Watson hitung 

(d) yang diperoleh dari hasil pengujian akan dibandingkan dengan nilai Durbin 

Watson tabel, yaitu batas lebih tinggi (upper bond atau du) dan batas lebih rendah 

(lower bond atau dl). Hasil perbandingan tersebut dapat mengikuti kriteria 

pengujian DW test yang dikemukakan oleh Ghozali (2011:113) yaitu apabila d 

terletak di antara du dan (4-du) atau  du < d < 4-du, maka H0 diterima yang berarti 

tidak ada autokorelasi : 

 
c. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas yaitu penyebaran titik data populasi yang berbeda pada 

regresi. Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien regresi 

menjadi bias. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen 
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berdasarkan masukan variabel independennya. Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain.  

Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap maka disebut Homoskedastisitas, demikian sebaliknya jika varians berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilihat pada grafik Scatterplot. Jika 

titik-titik dalam grafik menyebar tidak membentuk pola tertentu (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2011:139) 

3.6.2. Model Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi linear berganda yaitu menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan 

melihat hubungan antar dua variabel dependen dan independen, sedangkan 

pengelompokkan data menggunakan pooled cross sectional atau gabungan dari data 

time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu/ruang).    

Untuk menguji pengaruh perubahan arus kas terhadap return saham pada 

saat tahap ekspansi awal digunakan model penelitian atau rumus sebagai berikut : 

Model I : 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐶𝐹𝐼𝑖,𝑡 + 𝛼4𝐶𝐹𝐹𝑖,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡                   .........(7)             

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERUBAHAN NET INCOME.... RIZKY ZULMI



43 
 

Untuk menguji pengaruh perubahan arus kas terhadap terhadap return saham pada 

saat tahap ekspansi akhir digunakan rumus sebagai berikut : 

Model II : 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐹𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝐹𝐹𝑖,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡                        ........(8)                          

 

Untuk menguji pengaruh perubahan arus kas terhadap return saham pada saat tahap 

mature digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Model III : 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛾0 + 𝛾1𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛾2𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛾3𝐶𝐹𝐼𝑖,𝑡 + 𝛾4𝐶𝐹𝐹𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                          ........(9)                        

 

Keterangan : 

Ri,t = Return Saham perusahaan i pada periode pengamatan t. 

NIi,t = Aliran Laba bersih perusahaan i tahun t 

CFOi,t = Aliran Kas Operasi perusahaan i tahun t 

CFIi,t = Aliran Kas Investasi perusahaan i tahun t 

CFFi,t = Aliran Kas Pendanaan perusahaan i tahun tz  

𝛼0 , 𝛽0 , 𝛾0  = Koefisien konstanta  
𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4= Koefisien variabel independen pada tahap growth         

𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 , 𝛽4= Koefisien variabel independen pada tahap mature 

𝛾1 , 𝛾2 , 𝛾3 , 𝛾4  = Koefisien variabel independen pada tahap stagnant 

𝜀𝑖,𝑡 = Variabel gangguan perusahaan i pada periode t 
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3.6.3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji Significancy F dan Uji Significancy t. 

 
a. Uji Significancy F 

Menurut Ghozali (2011:99) uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara simultan (perubahan komponen arus kas) terhadap 

variabel dependen (return saham) dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : β1 = β2 = β3 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel – 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.  

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.  

Dengan ketentuan, apabila: 

Sig.F > α 0,05: H0 tidak ditolak 

Sig.F ≤ α 0,05: H0 ditolak 

 
b. Uji Significancy t 

Menurut Ghozali (2011:98) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen (Net Income, Cash Flow fom operating 

activities, Clash Flow from Investing activities, Cash flow from Financing 

Activities) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (return 
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saham) , atau dengan kata lain untuk menguji pengaruh variabel independen dan 

variabel dependen secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut:  

H0  : β = 0, Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ha : β ≠ 0, Variabel independen berpengaruh signifikan  terhadap variabel  

dependen 

Dengan ketentuan, apabila: 

Sig.t > α 0,05 : H0 tidak ditolak 

Sig.t ≤ α 0,05 : H0 ditolak 

c. Uji Determinasi R2 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 
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 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian 

4.1.1. Gambaran umum sampel 

Total populasi perusahaan manufaktur yang tercatat di Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dan Bursa Efek Indoneisa (BEI) dari tahun 2009 – 2013 

adalah 140 perusahaan. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut terdapat dalam 19 

kategori industri manufaktur yang berbeda. Sampel yang selanjutnya akan diambil 

untuk pengklasifikasian perusahaan ke dalam tahapan siklus hidup setelah 

disesuaikan dengan kriteria yang ada dalam batasan penelitian adalah 81 

perusahaan.  

Persentase terbesar perusahaan sektor manufaktur yang tidak memenuhi 

target populasi adalah perusahaan yang tidak menyajikan data tidak lengkap dan 

konsisten membagikan dividen dalam periode 2009 sampai 2013, yaitu sebesar 

42,14% dari total perusahaan sektor manufaktur. Sementara itu, persentase terkecil 

pada perusahaan manufaktur yang tidak memenuhi target populasi disebabkan oleh 

perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak diaudit pada periode 2011 

sampai 2013, yaitu sebesar 3,57% dari total perusahaan sektor manufaktur. 

Eliminasi sampel dari 140 perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel Perusahaan 

 Keterangan  Jumlah 
Sampel 

Perusahan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2011-2013 

Melakukan delisting dan Initial Public Offering 

Menerbitkan laporan keuangan non-audit 

Menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah 

Tidak menyajikan data secara lengkap  

140 

(13) 

(5) 

(27) 

     (14) 

Jumlah sampel perusahaan       81 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory dan BEI 

Selanjutnya dari ke-81 perusahaan tersebut ada yang tidak memenuhi 

kriteria sampel karena tidak konsisten membagikan dividen dari tahun ke tahun. 

Hal ini karena kebijakan dividen masing-masing perusahaan yang tidak selalu 

konsisten membagikan dividen setiap tahun dan sesuai dengan DeAngelo et al 

(2006) yang menyatakan bahwa dividen umumnya dibagikan oleh perusahaan yang 

mapan atau mature, karena mereka memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dan 

pertumbuhan rendah. Selanjutnya perusahaan yang tidak konsisten membagikan 

dividen dikeluarkan dari sampel. 
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Tabel 4.2 

Prosedur Pemilihan Sampel total 

 Keterangan  Jumlah  
 

Jumlah sampel 
dalam 5 tahun 

Jumlah sampel perusahaan  

Jumlah perusahaan yang tidak membagikan 

deviden dalam 5 tahun berturt-turut 

Jumlah sampel yang tidak membagikan dividen 

untuk satu tahun 

81 

 

21 

 

 

405 

 

(105) 

 

(64) 

Jumlah sampel total  236 

 

 Untuk mengklasifikasikan ke dalam siklus hidupnya, 236 sampel total yang 

sudah memenuhi syarat dikelompokkan menjadi kelompok ekspansi awal, ekspansi 

akhir, dan mature berdasarkan rata-rata pertumbuhan penjualan atau sales growth 

selama 5 tahun berturut-tururt sesuai klasifikasi tahapan siklus hidup perusahaan 

dari Gup dan Agrawal (1996).  

 

Tabel 4.3 

Jumlah sampel perusahaan berdasarkan siklus hidup 

Klasifikasi tahap siklus hidup Jumlah sampel 
 

Start-up 

Ekspansi awal 

Ekspansi akhir 

Mature 

Decline 

 

19 

33 

116 

48 

20 

 

Total 236 

Sumber : Diolah 
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Untuk perusahaan yang ada pada tahap siklus hidup start up dan decline 

tidak dilakukan analisis regresi karena berjumlah kurang dari 30 sampel. Pengujian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan 

model regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan  menggunakan alat uji statistik 

SPSS versi 18. 

 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian memberikan informasi tentang variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian, yaitu Return saham (RETURN) sebagai variabel 

dependen dan Laba bersih (NI), Arus kas dari Aktivitas Operasi (CFO), Arus kas 

dari Aktivitas Investasi (CFI), dan Arus kas dari Aktivitas Pendanaan (CFF) 

sebagai variabel independen dalam masing-masing tahap siklus hidup perusahaan. 

Deskripsi hasil penelitian ini juga memberikan informasi mengenai nilai rata-rata 

(mean), minimum, maksimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel 

tersebut. 

 
 

Tabel 4.4 
Hasil analisis statistik deskriptif (mean) 

 
 Net income CFO CFI CFF 

Ekspansi awal 1,375178 0,080926 0,103731 0,170911 
Ekspansi akhir 0,404506 -0,116221 0,593804 0,634375 
Mature 1,168235 0,761181 -5,253561 2,875481 

Sumber: Data diolah dari lampiran 

Pada tabel 4.3 disajikan statistik deskriptif variabel penelitian yang 

digunakan dalam pengujian regresi. Pada tahap ekspansi awal, mean dari Arus Kas 

Aktivitas Operasi (CFO), Arus Kas Investasi (CFI), dan Arus Kas Aktivitas 
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Pendanaan (CFF) bernilai positif. Nilai positif tersebut mengindikasikan bahwa 

perusahaan mengalami kenaikan penjualan dan sudah mulai mendapatkan pangsa 

pasar dan dapat menghasilkan laba serta ada aliran kas masuk (CFO), sedangkan 

nilai positif pada arus kas Investasi (CFI) pada tahap ini menunjukkan bahwa 

perusahaan melakukan penjualan aktiva tetap, surat berharga, ataupun penagihan 

pinjaman jangka panjang. Nilai positif pada Arus Kas Pendanaan (CFF) sesuai 

dengan karakteristik perusahaan pada tahap growth pada penelitian sebelumnya 

(Juniarti dan Limanjaya, 2005) yaitu menunjukkan bahwa pada tahap ini 

perusahaan masih membutuhkan pendanaan dari eksternal perusahaaan untuk 

mengembangkan dan mempertahankan usahanya.  

Mean dari cash flow from operation (CFO) perusahaan yang berada pada 

tahap mature lebih besar daripada perusahaan yang berada pada tahap growth. Hal 

ini sesuai dengan ciri perusahaan pada masing-masing tahap siklus hidup, yaitu 

bahwa pada tahap mature pangsa pasar yang dikuasai sudah mapan, memiliki nilai  

penjualan tertinggi  dan perusahaan mampu menghasilkan cash flow from operation 

(CFO) dalam jumlah besar. Mean dari Arus Kas Investasi (CFI) bernilai negatif, 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan CFI yang berarti perusahaan masih 

melakukan pengeluaran investasi, misalnya untuk melakukan ekspansi usaha, 

sehingga membutuhkan dana tetapi tidak sebesar kebutuhan dana pada tahap 

growth. Kegiatan investasi tetap dilakukan untuk mempertahankan pangsa pasar 

dan bisnisnya serta untuk aktivitas pembiayaan atau outflow (seperti melunasi 

kewajiban jatuh tempo kepada pihak ke tiga dan pembayaran deviden). Sedangkan 

arus kas dari aktivitas pendanaan (CFF) pada tahap ini bernilai positif  berarti 
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terdapat kenaikan arus kas untuk pendanaan pada tahap ini, hal ini berarti 

perusahaan masih membutuhkan pendanaan dari eksternal untuk mengembangkan 

dan mempertahankan usahanya.  

Pada tahap ekspansi akhir mean dari Cash Flow from Operating Activities 

(CFO) bernilai negatif, nilai ini menunjukkan bahwa laba perusahaan mengalami 

penurunan akibat pangsa pasar yang sempit karena masih belum bisa bersain 

dengan banyak kompetitor . Arus Kas dari aktivitas Investasi (CFI) bernilai positif 

karena perusahaan lebih banyak menjual asset-asset nya daripada melakukan 

investasi untuk mendapatkan dana. Sedangkan Arus kas aktivitas Pendanaan (CFF) 

bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan masih melakukan aktivitas 

membutuhkan pendanaan dari eksternal untuk mengembangkan usahanya. 

 

4.3. Analisa Model dan Pengujian Hipotesis 

Analisis model pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi linier berganda. Uji ini dipilih karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen yang berjumlah lebih dari 1 terhadap variabel dependen. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah NI (X1), CFO (X2), CFI(X3),  CFF 

(X4). Sedangkan variable dependen adalah RETURN.  

4.3.1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini untuk melakukan uji normalitas digunakan uji statistic 

kolmogorov –smirnov dan menggunakan grafik histogram serta normal P-Plot. 

Dengan memakai uji statistic kolmogorov –smirnov, jika hasil uji statistik 

normalitas memiliki tingkat signifikansi diatas 5 % maka data tersebut berdistribusi 
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secara normal. Pada penelitian ini asumsi distribusi normal untuk tahap ekspansi 

akhir dan mature baru dapat dipenuhi setelah melakukan outlier yaitu kasus atau 

data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari 

observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk 

sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011:93). Outlier 

dilakukan terhadap beberapa data berdasarkan saran yang ada pada casewise.  

Pada tahap ekspansi akhir data yang dieliminasi adalah data urutan 30, 5, 7, 

68, 2 dan 11 sehingga jumlah sampel berkurang menjadi 110, sedangkan pada tahap 

mature data yang dieliminasi adalah data urutan 12, 16, dan 4 menyebabkan sampel 

pada tahap ini berkurang menjadi 45. Data tersebut dioutlier karena memiliki nilai 

standardized lebih besar dari 3. Setelah itu pada grafik normal P-Plot (lihat lampiran 

1) dapat dilihat bahwa titik-titik membentuk garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonalnya sehingga menggambarkan data terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji normalitas OneSample KolmogorovSmirnov Test 

Tahap Siklus 
Hidup 

Sig.Unstandardized 
Residual 

Kriteria 
Pengujian 

Keterangan 

Ekspansi awal 1,007 Sig. > 0.05 Normal 

Ekspansi Akhir 1,233 Sig. > 0.05 Normal 

Mature 0,720 Sig. > 0.05 Normal 

Sumber : Data diolah dari lampiran  

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa signifikansi Unstandardized Residual pada 

ketiga tahap siklus hidup perusahaan diatas 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data terdistribusi secara normal. Selain itu dapat dilihat dari grafik histogramnya 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERUBAHAN NET INCOME.... RIZKY ZULMI



53 
 

  

(lihat lampiran 1) pada semua tahap siklus hidup perusahaaan grafik histogram 

memberikan pola distribusi normal.  

4.3.2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam model regresi linier ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi yang sangat 

berpengaruh terhadap hasil regresi adalah : 

4.3.2.1. Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolonieritas 

 NI CFO CFI CFF 

Tol. VIF Tol. VIF Tol. VIF Tol. VIF 

     
Ekspansi awal ,773 1,294 ,768 1,302 ,990 1,010 ,969 1,032 
Ekspansi akhir ,959 1,043 ,970 1,031 ,999 1,001 ,990 1,010 
Mature ,999 1,001 ,447 2,236 ,429 2,331 ,928 1,077 

Kriteria Pengujian: Tolerance >  0.1 dan VIF < 10 (Tidak Terjadi Multikolonieritas ) 
Sumber : Data diolah  
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua variabel bebas yaitu NI 

(X1), CFO(X2), CFI (X3), CFF (X4) mempunyai nilai VIF < 10. sehingga  dapat 

disimpulkan  bahwa pada model regresi pada tahap ekspansi awal, ekspansi akhir, 

dan mature tidak terdapat gejala multikolonieritas antara variabel independent 

dalam model regresi.  

4.3.2.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Tabel di atas menunjukkan bahwa  pada tahap ekspansi awal dan mature terjadi 
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autokorelasi. Pada tahap ekspansi awal tidak memenuhi nilai du<d<4-du (nilai d 

= 1,518), sedangkan nilai du pada tabel Durbin-Watson menunjukkan angka 

1,723, k=4 dan n=33). Sedangkan pada tahap mature tidak memenuhi nilai 

du<d<4-du (nilai d = 1,686), sedangkan nilai du pada tabel Durbin-Watson 

menunjukkan angka 1,720, k=4 dan n=45).  

 

TABEL 4.7 
Hasil Uji Autokorelasi (durbin watson) 

Tahap Siklus 
Hidup 

Nilai Uji 
Autokorelasi 

Kriteria 
Pengujian 

Keterangan 

    

Ekspansi awal 1.518 < 1.723 < 2.277 du < d < 4-du     Terjadi 
Autokorelasi 

     Ekspansi akhir 1.765 < 1,846 < 2,235 du < d < 4-du Tidak Terjadi 
Autokorelasi 

Mature 1,686 < 1,720 < 2.280 du < d < 4-du Terjadi 
Autokorelasi 

Sumber : Data diolah 

Namun jika diuji dengan menggunakan run test, tahap ekspansi awal dan mature 

tidak menunjukkan adanya indikasi autokorelasi, karena hasil test valuenya lebih 

besar dari signifikansi 5%. 
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Tabel 4.8 

Hasil Run Test Tahap Ekspansi awal 
 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,21882 

Cases < Test Value 16 

Cases >= Test Value 17 

Total Cases 33 

Number of Runs 17 

Z ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

 
Sumber: Hasil Run Test menggunakan SPSS 18 

 

Tabel 4.9 

Hasil Run Test Tahap Mature 

 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,04303 

Cases < Test Value 22 

Cases >= Test Value 23 

Total Cases 45 

Number of Runs 17 

Z -1,807 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,071 

 
Sumber: Hasil Run Test menggunakan SPSS 18 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERUBAHAN NET INCOME.... RIZKY ZULMI



56 
 

  

4.3.2.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik 

scatterplot. Pada ketiga gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa titik – titik 

menyebar tidak membentuk pola yang khas sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terjadi gejala homokedastis atau tidak terjadi hubungan antara variabel 

penggangu dengan variabel bebas (Heterokedastisitas), sehingga variabel 

dependen benar-benar hanya dijelaskan oleh independen pada ketiga tahap siklus 

hidup perusahaan (ekspansi awal, ekspansi akhir, dan mature) 

 

 

Gambar 4.1 

Gambar Scatterplot hasil uji heteroskedastisitas tahap Ekspansi awal 
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Gambar 4.2 

Gambar Scatterplot hasil uji heteroskedastisitas tahap Ekspansi akhir 

 

 

Gambar 4.3 

Gambar Scatterplot hasil uji heteroskedastisitas tahap Mature 
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4.3.3. Pengujian Hipotesis 

 

4.3.3.1. Uji regresi tahap Ekspansi awal 

 

Tabel 4.10 

Hasil analisis regresi berganda pada tahap Ekspansi awal. 

 

Variabel Koefisien Regresi 
Standar 

error 
Beta 

(Constant) ,788 ,192  
NI -,045 ,057 -,163 
CFO ,081 ,098 ,173 
CFI ,052 ,077 ,125 
CFF ,037 ,084 ,082 
Koefisien korelasi (R) ,236 
Koefisien determinasi (R2) ,056 
Uji F ,412 
Signifikansi ,798 

Sumber : Data diolah (lampiran .. ) 

Pada tabel di atas nilai koefisien determinasi (R squared) sebesar 0,056 atau 

5,6 persen yang diperoleh pada persamaan regresi berganda tersebut menunjukkan 

bahwa semua variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 5,6 persen, sedangkan sisanya 

sebesar 94,4 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar persamaan 

regresi pada tahap ini. Koefisien determinasi pada tahap ini sangat kecil yang berarti 

kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Black (1998), koefisien 

determinasi yang kecil ini mengindikasikan bahwa ada informasi lain selain laba 

dan arus kas yang digunakan untuk menjelaskan nilai pasar seperti asset tak 

berwujud, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nilai R atau koefisien korelasi pada 
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tabel adalah sebesar 0.236, hal ini berarti bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berhubungan tidak kuat dengan variabel dependen dengan nilai.  

Dari uji ANOVA atau uji –F, diperoleh F hitung sebesar ,412 dengan tingkat 

signifikan ,798. Dilihat dari nilai signifikan, signifikan pengujian 0,798 lebih besar 

dari nilai signifikan 0,05. Hasil perhitungan baik melalui F hitung maupun nilai 

signifikannya, menunjukkan variabel independen secara simultan tidak ada 

pengaruh terhadap variabel return saham dalam tahap ekspansi awal. 

 

Tabel 4.11 

Hasil pengujian secara parsial pada tahap Ekspansi Awal 

 

Variabel t Sig. (p-value) R2 Keterangan 

NI -,783 ,440 ,010 H0(1a) gagal ditolak 
CFO ,824 ,417 ,007 H0(2a) gagal ditolak 
CFI ,675 ,505 ,020 H0(3a) gagal ditolak 
CFF ,441 ,662 ,007 H0(4a) gagal ditolak 

Sumber : Data diolah (lampiran .. ) 

Dari tabel hasil pengolahan SPSS di atas dapat dilihat besarnya Sig. (p-

value) untuk variabel NI, CFO, CFI, dan CFF secara berturut-turut adalah 0,440, 

0,417, 0,505,  0,662 dimana  seluruh variabel independen mempunyai nilai lebih 

besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semua 

variabel independen perubahan net income dan komponen arus kas secara parsial 

pada tahap ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

return saham, sehingga H1a, H1b, H1c, dan H1d ditolak. 
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4.3.3.2. Uji regresi tahap Ekspansi akhir 

Tabel 4.12 

Hasil analisis regresi berganda pada tahap ekspansi akhir. 

 

Variabel Koefisien Regresi 
Standar 

error 
Beta 

(Constant) ,227 ,062  
NI ,126 ,059 ,205 
CFO ,001 ,011 ,012 
CFI ,026 ,022 ,111 
CFF ,012 ,011 ,098 
Koefisien korelasi (R) ,250 
Koefisien determinasi (R2) ,063 
Uji F 1,757 
Signifikansi ,143 

Sumber : Data diolah (lampiran .. ) 

Pada tabel di atas nilai koefisien determinasi (R squared) sebesar ,063 atau 

6,3 persen yang diperoleh pada persamaan regresi berganda tersebut menunjukkan 

bahwa semua variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 6,3 persen, sedangkan sisanya 

sebesar 93,7 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar persamaan 

regresi pada tahap ini. Koefisien determinasi pada tahap ini sangat kecil yang berarti 

kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Black (1998), koefisien 

determinasi yang kecil ini mengindikasikan bahwa ada informasi lain selain laba 

dan arus kas yang digunakan untuk menjelaskan nilai pasar seperti asset tak 

berwujud, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nilai R atau koefisien korelasi pada 

tabel adalah sebesar 0,250, hal ini berarti bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berhubungan tidak kuat dengan variabel dependen dengan nilai.  
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Dari uji ANOVA atau uji –F, diperoleh F hitung sebesar 1,757 dengan 

tingkat signifikan 0,143 lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak ada pengaruh 

terhadap variabel return saham dalam tahap ekspansi akhir. 

Tabel 4.13 

Hasil pengujian secara parsial pada tahap Ekspansi Akhir 

 

Variabel t Sig. (p-value) R2 Keterangan 

NI 2,124 ,036 ,040 H0(2a) ditolak 
CFO ,126 ,900 ,002 H0(2b) ditolak 
CFI 1,179 ,241 ,014 H0(2c) gagal ditolak 
CFF 1,033 ,304 ,006 H0(2d)  gagal ditolak 

Sumber : Data diolah (lampiran .. ) 

Dari tabel hasil pengolahan SPSS di atas dapat dilihat besarnya Sig. (p-

value) untuk variabel NI, CFO, CFI, dan CFF secara berturut-turut adalah 0,036, 

0,900, 0,241,  0,304 sehingga hipotesis H2a, H2b, H2c, dan H2d ditolak yang berarti 

hanya variabel independen NI atau perubahan laba bersih yanng mempunyai nilai 

lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam 

tahap ini hanya variabel independen perubahan net income yang berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen return saham. 

 

4.3.3.3. Uji regresi pada tahap mature 

Pada tabel di atas nilai koefisien determinasi (R squared) sebesar 0,121 atau 

12,1 persen yang diperoleh pada persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa 

semua variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 12,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 

87,9  persen dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar persamaan regresi 
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pada tahap ini. Koefisien determinasi pada tahap ini kecil yang berarti kemampuan 

variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Black (1998), koefisien determinasi yang 

kecil ini mengindikasikan bahwa ada informasi lain selain laba dan arus kas yang 

digunakan untuk menjelaskan nilai pasar seperti asset tak berwujud, sumber daya 

manusia, dan lain-lain. Nilai R atau koefisien korelasi pada tabel adalah sebesar 

0,348, hal ini berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berhubungan 

tidak kuat dengan variabel dependen dengan nilai.  

Dari uji ANOVA atau uji –F, diperoleh F hitung sebesar 1,374 dimana lebih 

dengan tingkat signifikan ,260 lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak ada pengaruh 

terhadap variabel return saham dalam tahap mature. 

 

Tabel 4.14 

Hasil analisis regresi berganda pada tahap mature 

 

Variabel Koefisien Regresi 
Standar 

error 
Beta 

(Constant) ,330 ,088  
NI ,002 ,014 ,021 
CFO  ,062 ,027 ,502 
CFI  ,007 ,004 ,462 
CFF ,000 ,004 ,009 
Koefisien korelasi (R) ,348 
Koefisien determinasi (R2) ,121 
Uji F 1,374 
Signifikansi ,260 

Sumber : Data diolah (lampiran .. ) 
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Tabel 4.15 

Hasil pengujian secara parsial pada tahap Mature 

Variabel t Sig. (p-value) R2 Keterangan 

NI ,144 ,886 ,001 H0(3a)  gagal ditolak 
CFO 2,263 ,029 ,025 H0(3b)  ditolak 
CFI 2,043 ,048 ,008 H0(3c) ditolak 
CFF ,057 ,955 ,027 H0(3d)  gagal ditolak 

Sumber : Data diolah (lampiran .. ) 

Dari tabel hasil pengolahan SPSS di atas dapat dilihat besarnya Sig. (p-

value) untuk variabel NI, CFO, CFI, dan CFF secara berturut-turut adalah 0,886, 

0,029, 0,048,  0,955 dimana  hanya variabel independen Arus kas dari aktivitas 

Operasi (CFO) dan Arus kas dari aktivitas Investasi (CFI) yang mempunyai nilai 

lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis H3a, H3b, dan H3c, diterima, sedangkan H3d ditolak ditolak dengan kata 

lain tahap ini hanya variabel independen perubahan komponen arus kas untuk arus 

kas aktivitas Operasional dan Investasi yang secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen return saham. 

 

4.4 Pembahasan 

Dari hasil Uji-F dalam semua tahapan siklus hidup perusahaan 

menunjukkan variabel independen secara simultan tidak ada pengaruh terhadap 

variabel return saham. Hal ini dapat dijelaskan oleh hasil penelitian (Indra dan 

Syam, 2005) dimana tidak signifikannya hasil penelitian model return pada 

penelitian ini selama masa pengamatan dalam semua siklus hidup perusahaan 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut secara bersamaan tidak berperan 

dalam pengambilan keputusan investor. Variabel perubahan laba, komponen arus 
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kas, merupakan komponen basi (stale compenent) yang telah diantisipasi oleh pasar 

sebelum diumumkan, karena prinsip akuntansi: reliability, objectivity, dan 

conservatism.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi Kothari dan Zimmerman 

(1995), menunjukkan bahwa model return  hanya memberikan penjelasan yang 

lemah dalam pengujian hubungan informasi data akuntansi dengan return saham. 

Variabel-variabel yang telah diantisipasi oleh pasar sebelum diumumkan 

merupakan stale component (komponen basi), komponen tersebut kurang relevan 

dalam menjelaskan return saham. Hal ini mengindikasikan variabel-variabel 

independen tersebut selama masa pengamatan penelitian ini  telah diantisipasi oleh 

pasar. Kemungkinan lainnya karena besarnya variabilitas variabel dependent 

(return saham) yang merefleksikan event ekonomi saat ini dan masa mendatang, 

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel laba akuntansi, dan komponen arus kas. 

 

Tabel 4.16 

Hasil Penelitian dalam ketiga tahapan siklus hidup 

Variabel Tahap Ekspansi 

Awal 

Tahap Ekspansi 

Akhir 

 Tahap mature 

NI - √ - 
CFO - - √ 
CFI - - √ 
CFF - - - 

Keterangan: √ (berpengaruh signifikan), - (tidak berpengaruh sinifikan) 

Sumber: Diolah 
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4.4.1. Pengaruh perubahan net income dan komponen arus kas terhadap 

return saham pada tahap ekspansi awal. 

Pada tahap siklus hidup ini H1a, H1b, H1c, dan H1d ditolak yang berarti 

keseluruhan variabel  independen NI, CFO, dan CFI  tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham dalam tahapan siklus hidup ekspansi awal. Hasil 

penelitian ini hanya dapat mendukung sebagian hasil penelitian terdahulu yang 

menggunakan metode klasifikasi siklus hidup yang berbeda  yaitu Juniarti dan 

Limanjaya (2005) dimana pada tahap growth variabel laba bersih dan Arus Kas 

Operasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham, selain itu 

dari nilai R2 masing-masing variabel independen diperoleh hasil dimana perubahan 

Arus Kas Investasi mempunya nilai tertinggi menunjukkan bahwa  variabel ini 

mampu menjelaskan return saham lebih baik daripada variabel independen lainnya.  

Hal ini didukung oleh pernyataan Black (1998) yang menyatakan bahwa 

aliran kas investasi berpengaruh dalam menilai value of firm karena, untuk 

mengembangkan dan mempertahankan pangsa pasar serta menguasai teknologi 

agar perusahaan dapat bertumbuh (growth) diperlukan pengeluaran investasi yang 

sangat besar. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Juniarti dan Limanjaya 

(2005) yang menyatakan bahwa komponen arus kas pada tahap growth lebih 

memliki value-relevance daripada laba bersih. 

Tidak signifikannya pengaruh seluruh variabel independen pada tahap ini  

kemungkinan karena menggunakan klasifikasi tahap siklus hidup yang berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan metode klasifikasi 

dari Anthony dan Ramesh (1992) dan Dickinson (2007), sedangkan pada penelitian 
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ini menggunakan variabel klasifikasi dari Gup dan Agrawal (1996). Hasil ini juga 

bisa terjadi karena keterbatasan jumlah sampel dimana hanya berjumlah 33 

observasi dalam 5 tahun untuk tahap siklus hidup ekspansi awal atau karena 

variabel perubahan laba akuntansi, dan total arus kas pada tahap ini tidak bisa 

menjelaskan besarnya variabilitas variabel return saham.  

 

4.4.2. Pengaruh perubahan net income dan komponen arus kas terhadap 

return saham pada tahap ekspansi akhir. 

Pada tahap ini H2a, H2b, H2c, dan H2d ditolak dan hasil uji regresi pada tahap 

ini menunjukkan bahwa pada tahap siklus hidup ekspansi akhir hanya perubahan 

net income yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil ini 

mendukung penelitian dari (Ferry dan Ekawati, 2004) yang tanpa memasukkan 

siklus hidup menyatakan bahwa laba akuntansi mempunyai pengaruh yang positif 

dengan harga saham daripada total aliran kas maupun pemisahan ke dalam 

komponen aliran kas. 

Hasil ini tidak dapat mendukung penelitian terdahulu yang memasukkan 

siklus hidup karena menggunakan dasar klasifikasi siklus hidup yang berbeda. Ada 

penjelasan bagaimana laba bisa lebih dominan pada tahap ini, yaitu menurut 

(Dechow, 1994) dalam jangka pendek laba memiliki keterkaitan yang lebih kuat 

dengan return saham dibandingkan arus kas. Sedangkan kemampuan kas dalam 

mengukur kinerja perusahaan semakin meningkat relatif terhadap laba jika interval 

pengukuran (periode) diperpanjang. Laba memiliki hubungan yang lebih kuat 
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dengan return saham daripada arus kas ketika perusahaan mengalami perubahan 

besar dalam kebutuhan modal kerja, kegiatan investasi dan pembiayaan mereka. 

 

4.4.3. Pengaruh perubahan net income dan komponen arus kas terhadap 

return saham pada tahap mature. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahap siklus hidup mature H3a, H3b, dan 

H3c, diterima, sedangkan H3d ditolak yang berarti hanya perubahan CFO dan CFI 

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham Hasil ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Black (1998) bahwa pada tahap mature, net 

income lebih memilki value relevance dibanding cash flows, tetapi hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Limanjaya (2005) 

walaupun menggunakan pengklasifikasian siklus hidup yang berbeda dimana cash 

flow from operating (CFO) dan investing (CFI) lebih memiliki daya muat informasi 

yang relevan untuk menilai kinerja (performance) suatu perusahaan yang berada 

ditahap mature dan juga konsisten terhadap hasi penelitian dari Kusuma (2003) 

yang tanpa menmasukkan siklus hidup perusahaaan arus kas operasi lebih 

mempunyai nilai tambah daripada laba akuntansi. 

Hasil ini juga sesuai dengan hasi penelitian (Sari, 2004) yang menunjukkan 

bahwa ada saat-saat tertentu yang membuat laba tidak lagi memiliki relevansi nilai. 

Pada tahap ini arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan tingkat penjualan yang 

konstan dan kemudian akan mengalami kejenuhan, selanjutnya penurunan, yang 

berarti perusahaan sudah mulai berada pada tahap decline. Apabila perusahaan 

tidak melakukan tindakan apapun, tingkat penjualan akan semakin merosot, 
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perusahaan mengalami kerugian, dan selanjutnya kehancuran. Sedangkan arus kas 

dari aktivitas investasi (CFI) pada tahap ini mencerminkan bahwa perusahaan 

melakukan investasi pada lini produk baru ataupun melakukan akuisisi, perusahaan 

mungkin dapat mempertahankan posisinya pada tahap mature dan menunda masuk 

ke tahap decline. Pada tahap ini investor lebih memperhatikan informasi arus kas 

investasi untuk menilai prospek perusahaan di masa depan, apakah masih dapat 

bertahan pada tahap mature ataukah menuju decline (Atmini, 2000). 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneltiian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa Sebagai ukuran kinerja 

perusahaan, informasi perubahan laba dan dan komponen arus kas perusahaan 

pada tahap siklus hidup yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula 

2. Bagi perusahaan pada tahap siklus hidup ekspansi awal, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham.   

3. Bagi perusahaan pada tahap siklus hidup ekpansi akhir, hasil pengujian 

menunjukkan Perubahan laba bersih (NI) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham sedangkan perubahan dari semua komponen 

arus kas  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.   

4. Bagi perusahaan pada tahap siklus hidup mature, hasil pengujian menunjukkan 

bahwa perubahan komponen arus kas aktivitas operasi (CFO) dan investasi 

(CFI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham sedangkan 

perubahan laba bersih (NI) dan arus kas aktivitas pendanaan (CFF) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan.   
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5. Selain itu penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa dengan memakai 

metode pengklasifikasian siklus hidup yang berbeda dengan penelitian 

terdahulu, dimana penelitian ini menggunakan metode average sales growth  

dapat memberikan hasil yang berbeda.  

5.1.1. Implikasi penelitian 

Petunjuk ini dapat dijadikan dasar bagi investor, kreditur, dan pemakai laporan 

keuangan lainnya untuk lebih memahami posisi tahap siklus hidup perusahaan 

karena setiap perusahaan dalam tahap siklus hidup yang berbeda, memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, dimana dalam hal ini perbedaan karakteristiknya 

adalah rata2 sales growth 5 tahunan yang berbeda, sehingga diharapkan para 

pemakai laporan keuangan dapat menentukan informasi mana yang lebih memiliki 

value relevance diantara tahap siklus hidup. Tetapi para investor juga perlu 

mempertimbangkan faktor fundamental lainnya, seperti kondisi ekonomi makro, 

dsb agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan investasi karena dari 

nilai statistik dalam model penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen 

secara simultan tidak ada pengaruh signifikanterhadap variabel return saham.  

5.1.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel yang terpilih dalam penelitian ini 

jumlahnya relatif kecil terutama pada tahap ekspansi awal dan mature yang hanya 

memiliki 33 sampel dan 48 sampel dalam 5 tahun dan pembagian sampel pada 

tahap siklus hidup perusahaan yang tidak merata mengakibatkan pola sebaran 

datanya sedikit menjadi tidak beraturan. Selain itu variabel independen yang 
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digunakan dalam penelitian ini mempunyai kemampuan yang sangat terbatas 

dalam menjelaskan variabel dependen hal ini ditunjukkan nilai F di tahap ekpansi 

awal, ekspansi akhir, dan mature yang sangat rendah.  

 

5.2. Saran 

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperpanjang periode peneliti 

sehingga akan didapatkan sampel yang cukup. Selain itu, penelitian berikutnya 

dapat menggunakan sampel dari industri selain manufaktur untuk dapat 

membandingkan hasil penelitian antara perusahaan manufaktur dan kategori 

perusahaan lainnya. Dengan menggunakan sampel dari industri yang lain 

diharapkan dapat  menggeneralisasikan hasil penelitian.  

2. Selain itu  penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode 

pengklasifikasian yang lebih baik sehingga bisa mendapatkan sampel yang  

lebih representatif, sesuai dengan teori yang ada. Hasil penelitian ini juga 

membuktikan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih 

memberikan kegunaan yang terbatas dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan 

pada penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel akuntansi yang lain 

yang lebih informatif seperti pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan 

serta aktiva tidak berwujud, seperti teknologi atau sumber daya manusia 

(Black, 1998).  
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