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Investor dalam menanamkan modalnya selalu mengharapkan return saham 
yang tinggi. Oleh karena itu para investor harus dapat menilai perusahaan mana 
yang memiliki kinerja baik, sehingga return sahamnya juga tinggi. Laporan 
keuangan, khususnya yang berkaitan dengan informasi perubahan arus kas operasi 
dan laba akuntansi perusahaan, merupakan salah satu informasi penting yang 
dapat digunakan oleh investor untuk menilai kinerja perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan adalah memberikan bukti empiris berkaitan dengan pengaruh arus kas 
operasi dan laba akuntansi terhadap return saham.  

Data-data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan tahunan perusahaan dalam Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) dan Indonesia Stock Exchange (IDX). Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan populasi perusahaan-perusahaan yang bergerak 
dalam bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 
periode pengamatan tahun 2006-2008. Tercatat dari 140 perusahaan menjadi 
anggota populasi, namun hanya sebanyak 23 perusahaan yang digunakan sebagai 
sampel. Teknik analisis regresi berganda dilakukan guna menguji hipotesis yang 
ada.  

Hasil penelitian ini adalah bahwa tidak semua variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap return 
saham. Secara parsial, laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return 
saham, sedangkan variabel arus kas operasi secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap return saham. Namun, secara simultan arus kas operasi dan laba 
akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,065 yang berarti variabel bebas return 
saham dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 6,50 %, sedangkan sisanya 
sebesar 93,50 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian 
ini. 

Saran yang dapat diberikan adalah investor perlu memperhatikan laba 
akuntansi dalam melakukan investasi dalam perusahaan manufaktur, selain arus 
kas operasi dan laba akuntansi terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap 
return saham dan penelitian lanjutan diharapkan dapat menambah periode 
pengamatan dan variabel lain. 
 

 

 


