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ABSTRAK 

 

 

Laba akuntansi dalam laporan keuangan adalah salah satu parameter kinerja perusahaan yang 

mendapat perhatian utama dari investor. Ketika dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntasi 

perusahaan, laba akuntansi dan total arus kas investor harus merasa yakin bahwa ukuran kinerja yang 

menjadi fokus perhatian mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba 

akuntansi dan total arus kas terhadap return saham serta untuk mngetahui  pengaruh simultan dari laba 

akuntansi dan tota arus kas terhadap return saham. 

Metode analisis ini menggunakan model regresi yang digunakan untuk menunjukkan 

hubungan hubungan signifikan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara ( 

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data tersebut dapat diperoleh dari lembaga atau keterangan 

serta melalui studi pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan dianalis. 

Sedangkan metode analisis ini menggunakan model regresi yang digunakan untuk menunjukkan 

hubungan yang signifikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh laba akuntansi memiliki pengaruh signifikan 

dengan retun saham (β = .133 p = .000) , sedangkan total arus kas memiliki pengaruh signifikan 

dengan return saham (β = .904 p = .000). Namun, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

signifikan pada return saham dan konstribusinya sebesar 89,3% ( F = 120.807, p = .000,    = .893. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga sebagai bahan bacaan dan refrensi. Sedangkan bagi 

perusahaan dan bagi investor hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur kinerja dan menjadi tolak 

ukur acuan dalam mengambil keputusan. 

 

 

Kata kunci: Laba Akuntansi, Total Arus Kas, Return Saham. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan bisnis di 

Indonesia yang semakin maju 

mengakibatkan persaingan dalam 

dunia bisnis menjadi semakin 

kompetif. Persaingan bisnis ini 

diakibatkan karena berbagai 

perusahaan semakin banyak 

bermunculan, mulai dari 

perusahaan swasta sampai 

perusahaan atau badan usaha milik 

pemerintah . Setiap perusahaan itu 

berlomba-lomba untuk 

mempengaruhi konsumennya 

dengan berbagai hal agar tetap 

melakukan transaksi terhadap 

perusahaan mereka. 

Persaingan dalam bidang 

bisnis yang semakin ketat, ini 

berdampak pada persaingan  dalam  

berbagai  sektor  bisnis,  baik  itu  

pada  sektor  bisnis  produk 

maupun bisnis jasa. Bisnis jasa 

merupakan salah satu bidang 

bisnis yang sekarang ikut 

meramaikan persaingan. Sekarang 

ini banyak bermunculan 

perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa. Pemilihan perusahaan  

jasa pengiriman barang atau kargo 

didasarioleh adanya kenyataan 

bahwa pasar kargo di Indonesia 

tumbuh cukup pesat. Hal ini bisa 

dilihat dari banyaknya perusahaan 

jasa kargo yang terus bertambah 

dan berkembang pada saat ini demi 

memenuhi tuntutan pertumbuhan 

perusahaan yang sangat 

membutuhkan dukungan dari 

industri ini, sehingga perusahaan 

mengalami kemudahan dalam 

pengiriman barang. 

Berkembangnya industri jasa 

titipan memberikan dampak positif 

kepada dunia usaha karena sangat 

membanu dalam perindustrian 

informasi kepada klien atau 

konsumen dengan tingkat 

ketetapan, kecepatan dan 

keamanan yang cukup tinggi. 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono 

(2014:38) menyatakan bahwa 

“variabel adalah suatu kualitas 

(qualities) dimana peneliti 

mempelajari dan menarik 

kesimpulan”.  

Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yang digunakan 

yaitu variabel bebas 

(independent variable) dan 

variabel terikat (dependent 

variable).  
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1. Variabel bebas (independent 

variable) 

Menurut Sugiyono 

(2014:39) pengertian 

“variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”.  

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah laba 

akuntansi dan total arus kas 

(X). Indikatornya adalah laba 

bersih tahun berjalan dan 

total arus kas dari laba bersih. 

2. Variabel terikat (dependent 

variable) 

Menurut Sugiyono 

(2010:59) variabel terikat 

merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel 

bebas yang mempengaruhinya. 

Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah return 

saham (Y). Indikatornya 

adalah pendapatan dalam 

presentase dari modal awal 

investasi. 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, karena 

dalam penelitian ini 

menggunakan data-data 

berupa angka-angka numerik. 

Menurut Sugiyono (2011:11), 

penelitian kuantitatif adalah 

data penelitian berupa angka-

angka dan analisis 

menggunakan statistik.  

2. Teknik Penelitian  

Mennurut Sugiyono 

(2012:137) teknik 

pengumpulan data adalah alat 

yang digunakan untuk 

meneliti dan mengumpulkan 

data disajikan dalam bentuk 

sistematis guna memecahkan 

atau menguji suatu hipotesis. 

C. Teknik Analisis Data  

 Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara ( 

diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data tersebut dapat 
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diperoleh dari lembaga atau 

keterangan serta melalui studi 

pustaka yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dihadapi 

dan dianalis. Data yang 

digunakan adalah: 

a. Harga saham yang 

digunakan untuk 

menghitung return saham 

b. Laba akuntansi berupa 

laba bersih  

c. Total arus kas dari laba 

bersih  

Sedangkan metode 

analisis ini menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

     : 

                            

                 
       

 

Agar model regresi 

yang digunakan akan benar 

menunjukkan hubungan 

yang signifikan dan 

representative atau BLUE 

(Best Linier Unbiased 

Estimator) maka model 

regresi tersebut harus 

memenuhi asumsi dasar 

klasik regresi, yaitu 

multikolinieritas, 

heteroskesdastisitas dan 

autokorelasi. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data  

Dari hasil perhitungan uji 

secara parsial diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,046. 

Karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 5%, maka hipotesis 

diterima yang berarti Laba 

Akuntansi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, dan pengaruhnya 

bernilai positif. Laba Akuntansi 

merupakan ringkasan hasil 

bersih aktivitas operasi usaha 

dalam periode tertentu yang 

dinyatakan dalam istilah 

keuangan. Laba merupakan 

kenaikan manfaat ekonomi 

selama satu periode akuntansi 

dalam bentuk pemasukan, 

perubahan aktiva atau penurunan 

kewajiban yang menyebabkan 

kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi 

penambahan modal. Dari hasil 

perhitungan uji secara parsial 

diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 5%, 

maka hipotesis diterima yang 

berarti Arus Kas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 
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return saham, dan pengaruhnya 

bernilai positif. 

Arus kas adalah laporan 

yang menyajikan informasi 

tentang arus kas masuk dan arus 

kas keluar serta kas suatu entitas 

untuk suatu periode tertentu. 

Melalui laporan arus kas, 

pengguna laporan keuangan 

ingin mengetahui bagaimana 

entitas menghasilkan dan 

menggunakan kas dan setara 

kas. Dan laporan arus kas 

merupakan laporan yang 

memberikan informasi tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas 

serta bagaiman suatu perusahaan 

menggunakan kas yang 

diperoleh selama periode 

tertentu. Dari hasil perhitungan 

uji secara simultan diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 5%, maka hipotesis 

diterima yang berarti Laba 

akuntansi dan Arus Kas secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. Hal ini 

dikarenakan Laba Akuntansi dan 

Arus kas merupakan faktor-

faktor yang dapat digunakan 

dalam menentukan besarnya 

Return saham. Semakin tinggi 

nilai dari akun-akun diatas maka 

semakin tinggi pula Return 

saham yang akan diterima oleh 

investor, demikian sebaliknya 

semakin rendah nilai Akun – 

akun  diatas maka semakin 

rendah pula nilai Return saham 

yang akan diterima oleh investor 

.  

B. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis 

data tahun 2013-2016 yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebahai berikut:  

1. Laba akuntansi secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Retun saham  pada 

perusahaan kargo yang 

terdaftar di BEI periode 

2013-2016. 

2. Arus kas secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Retun saham  pada 

perusahaan kargo yang 

terdaftar di BEI periode 

2013-2016. 

3. Laba akuntansi dan Arus kas 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Return 

saham pada perusahaan 

Kargo yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2016. 
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