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ABSTRAK

Informasi keuangan adalah pedoman bagi stakeholders dalam mengambil 
keputusan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Informasi keuangan ini 
umumnya diberikan melalui penyampaian laporan keuangan, baik laporan laba rugi,
perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh
informasi perubahan laba akuntansi, total arus kas, dan komponen–komponen arus
kas baik secara simultan maupun parsial terhadap return saham pada perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 17
perusahaan yang diamati selama 4 tahun, yaitu periode 2005-2008. Pengujian 
hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda, yaitu uji F untuk 
mengetahui pengaruh secara simultan, dan uji t untuk mengetahui pengaruh secara 
parsial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham, sedangkan 
perubahan laba akuntansi, total arus kas, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus 
kas pendanaan merupakan variabel independen. Penelitian ini menggunakan dua 
model persamaan regresi. Model 1 digunakan untuk meneliti pengaruh perubahan
laba akuntansi dan total arus kas terhadap return saham, sedangkan model 2 
digunakan untuk mencari pengaruh perubahan komponen-komponen arus kas 
terhadap return saham. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel independen
baik pada model 1 maupun model 2 berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen, yaitu return saham. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial, pada 
model 1 perubahan laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham,  
sedangkan perubahan total arus kas tidak berpengaruh signifikan. Pada model 2, 
seluruh variabel independen, yaitu perubahan komponen arus kas berpengaruh 
signifikan terhadap return saham. Koefisien determinasi baik pada model 1 maupun 
model 2 menunjukkan nilai yang relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa para  
investor cenderung lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak digunakan
dalam penelitian ini sebelum melakukan investasi.
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