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ABSTRAK
Informasi laba akuntansi dianggap relevan apabila menimbulkan
reaksi pasar oleh para investor. Reaksi pasar ditunjukkan dengan
adanya perubahan return saham. Semakin tinggi nilai laba akuntansi,
maka akan menimbulkan reaksi positif yaitu return saham meningkat
karena perusahaan dianggap mempunyai kinerja yang baik dan
mampu memberikan return yang baik pula kepada investor.
Sedangkan arus kas operasi adalah perubahan arus kas dari kegiatan
operasi akan memberikan sinyal positif kepada investor, akibatnya
investor akan membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya
meningkatkan return saham. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk
mengetahui pengaruh laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap
return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII periode
2017-2019, baik secara simultan amupun parsial.
Penelitian ini adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa
laporan keuangan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode
2017-2019.
Hasil dari penelitian ini adalah, laba akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti, Perusahaan yang
memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, cenderung harga
sahamnya juga akan meningkat. Arus kas operasi berpengaruh
signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti jumlah arus kas yang
berasal dari aktivitas operasi menentukan apakah dari kegiatan
operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk
melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan,
membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan
pada sumber pendanaan dari luar. Laba akuntansi dan arus kas operasi
secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
return saham. Sama halnya dengan arus kas perusahaan,semakin
tinggi nilai arus kas suatu perusahaan baik arus kas operasional,arus
kas pendanaan,dan arus kas investasi maka kepercayaan investor akan
lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang memiliki nilai arus kas
yang rendah. Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan
muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta
yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi
orang lain.
Kata Kunci : Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Return Saham.
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ABSTRACT
Accounting profit information is considered relevant if it causes a
market reaction by investors. The market reaction is indicated by
changes in stock returns. The higher the value of accounting profit, it
will cause a positive reaction, namely increasing stock returns
because the company is considered to have good performance and is
able to provide good returns to investors. While operating cash flow is
a change in cash flow from operating activities will give a positive
signal to investors, as a result investors will buy shares of the
company which in turn increases stock returns. The purpose of this
study was to determine the effect of accounting profit and operating
cash flow on stock returns in companies listed on JII for the 20172019 period, either simultaneously or partially.
This research is the type of data used in this study is quantitative
data, using secondary data in the form of financial statements
registered in the Jakarta Islamic Index for the 2017-2019 period.
The results of this study are, accounting earnings have a
significant effect on stock returns. This means that companies that
have the ability to generate profits tend to increase their share prices.
Operating cash flow has a significant effect on stock returns. This
means that the amount of cash flows from operating activities
determines whether the company can generate sufficient cash flows to
repay loans, maintain the company's operating capabilities, pay
dividends and make new investments without relying on external
funding sources. Accounting profit and operating cash flow
simultaneously or together have a significant effect on stock returns.
Similar to the company's cash flow, the higher the cash flow value of a
company, both operational cash flow, funding cash flow, and
investment cash flow, the investor confidence will be higher compared
to companies that have low cash flow values. In Islamic economics,
investment is a muamalah activity that is highly recommended,
because by investing your assets become productive and also bring
benefits to others.
Keywords: Accounting Profit, Operating Cash Flow, Stock Return
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada
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Al-Hasyr : 18)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas
dan memudahkan memahami skripsi ini, serta untuk menghindari
kekeliruan bagi pembaca maka, perlu adanya penegasan judul
terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan
judul skripsi ini. Dengan demikian terlebih dahulu penulis akan
menjelaskan arti dan maksud dari istilah istilah yang terdapat
dalam judul PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS
KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI
PADA
PERUSAHAAN
MANUFAKTUR
YANG
TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE
2017-2019).
Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh
adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau
perbuatanseseorang.1 Sedangkan menurut Poerwadarminta,
pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari
sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang
berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap
orang lain.2
2. Laba Akuntansi
Laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara
pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi
selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan
pendapatan tersebut. Informasi laba sering dilaporkan
dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara
1
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasioanal, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), H. 747
2
Badudu Zain Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1996), h, 1031.

1

2
luas oleh pemegang saham dan penanam modal potensial
dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan. Laba dipakai
untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam
penggunaan sumbe daya ekonomi perusahaan.3
3. Arus Kas Operasi
Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama
pendapatan perusahaan (principal revenue activities) dan
aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan
pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa
lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih,
dan merupakan indikator yang menentukan apakah dari
operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup
untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi
perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi
baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari
luar.4
4. Return Saham
Return saham merupakan pendapatan yang berhak
diperoleh investor karena menginvestasikan dananya.
Return saham merupakan tingkat keuntungan atau
pendapatan yang diperoleh dari investasi surat berharga
saham.
Return
memungkinkan
investor
untuk
membandingkan keuntungan aktual ataupun keuntungan
yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai investasi
pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Seorang
investor yang rasional akan sangat memperhatikan hasil
pengembalian saham karena returnsaham merupakan salah

3

Azilia Yocelyn., Yulius Jogi Christiawan, “Analisis Pengaruh Perubahan
Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan
Berkapitalisasi Besar”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 14 No.2, November
2012, 83
4
Aida Listianti, Sudrajat, “Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas
Operasi Terhadap Return Saham”, Indonesian Accounting Literacy Journal, Vol. 1,
No. 1, November 2020, 97
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satu indikator untuk mengetahui keberhasilan suatu
investasi.5
Berdasarkan uraian penegasan judul diatas, maksud penulis
mengambil judul skripsi ini adalah untuk menguraikan suatu
pokok atas berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang
tepat dan pemahaman arti keseluruhan dengan memahami
apakah terdapat Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas
Operasi Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode
2017-2019)
B. Latar Belakang Masalah
Perusahaan berkembang dan berdiri sesuai dengan
bertambahnya komponen ataupun kegiatan ekonomi yang
meningkat, ditandai dengan banyaknya kebutuhan pasar.
Meningkatnya perkembangan perekonomian di era globalisasi
ini untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum,
perusahaan-perusahaan dituntut mencari berbagai alternatif.
Perusahaan memerlukan modal untuk kelangsungannya, yang
mana memperoleh modal menjadi kendala bagi suatu
perusahaan (utomo:2011 dalam Tumbel, Tinangon, dan
Walandouw:2017). Pasar modal adalah salah satu sumber
modal bagi perusahaan yang menjadi sarana antara pemilik
modal (investor) dengan peminjam dana (emiten). 6
Investasi di pasar modal saham merupakan investasi
dengan risiko relative tinggi. Tujuan utama investor
berinvestasi adalah memperoleh keuntungan (Sanjaya,2014).
Investor dapat memperoleh keuntungan besar sebagai hasil
dari investasi tersebut jika perusahaan tersebut dapat
menghasilkan laba dan jika perusahaan tidak dapat
5

Azilia Yocelyn., Yulius Jogi Christiawan, “Analisis Pengaruh Perubahan
Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan
Berkapitalisasi Besar”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 14 No.2, November
2012, 83
6
Aida Listianti, Sudrajat, “Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas
Operasi Terhadap Return Saham”, Indonesian Accounting Literacy Journal, Vol. 1,
No. 1, November 2020, 94
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menghasilkan laba maka investor tidak akan memperoleh hasil
dari dananya yang diinvestasikan bahkan mengalami kerugian.
Oleh karena itu, investor sangat memerlukanpertimbanganpertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan untuk
berinvestasi, sehingga informasi yang akurat mengenai
perusahaan harus diperoleh.7
Return saham merupakan keuntungan yang dinikmati oleh
investor atas tindakan investasi yang dilakukan. Dalam
investasi saham, investor akan memilih saham perusahaan
yang memberikan tingkat keuntungan tinggi. 8 Konsep return
sahamyang digunakan dalam penelitian ini adalahharga
sahamperiode sekarang (t), dengan harga saham periode
sebelumnya (t-1), dibagi dengan hargasaham periode
sebelumnya (t-1). Return saham yang digunakan dalam
penelitian ini adalah total rata-rata return saham bulanan
dalam periode pengamatan.
Alasan utama berinvestasi adalah untuk mendapatkan
keuntungan (return). Return saham merupakan hasil yang
diperoleh dari investasi. Syarat yang paling utama yang
diinginkan para investor dalam mengalokasikan dananya di
pasar modal baik konvensiaonal maupun syariah adalah
perasaan aman terhadap investasinya. Perasaan aman ini dapat
diperoleh oleh para investor dari informasi keuangan yang
jelas untuk dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan
investasi. Informasi yang diperlukan oleh para investor yaitu
informasi akuntansi dan informasi kinerja keuangan
perusahaan tersebut. Gunanya untuk menilai resiko yang dapat
digunakan untuk memperkirakan return yang akan didapat
nantinya.

7

G.A.Tumbel, J.Tinangon, S.K.Walandouw, “Pengaruh Laba Akuntansi
Dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor
Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Emba,
Vol. 5 No. 1, Maret 2017, 174
8
K.L.Ander.,V.Ilat., H.R.N.Wokas, “Pengaruh Arus Kas Dan Laba
Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI”, Jurnal
EMBA, Vol. 9 No. 1 Januari 2021, 764
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Tingkat pengembalian saham untuk satu periode tertentu
adalah sama dengan jumlah selisih harga saham periode tertentu
dengan periode sebelumnya ditambah dengan deviden periode
tersebut, dibagi dengan harga saham periode sebelumnya.
Tingkat pengembalian dalam investasi saham tetap, tidak
tergantung dari perkembangan harga saham dengan jumlah
deviden yang dibagikan. Dengan demikian, untuk mengetahui
besarnya tingkat pengembalian yang diterima pemegang saham
dalam sejumlah periode tertentu didasarkan pada tingkat
pengembalian yang diharapkan. Keinginan investor untuk
memperoleh return juga terjadi pada investasi pada aset
finansial. Suatu investasi aset finansial menunjukkan kesediaan
investor menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk
memperoleh aliran dana pada masa yang akan datang sebagai
kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan
resiko yang tertanggung. Dengan demikian para investor sedang
mempertaruhkan suatu nilai sekarang untuk sebuah nilai yang
diharapkan pada masa yang akan datang. 9
Return saham digunakan sebagai salah satu variabel dalam
penelitian mengenai pasar modal, umumnya digunakan sebagai
variabel terikat. Parameter yang banyak digunakan dalam
penelitian mengenai return saham, di antaranya adalah faktorfaktor fundamental, yaitu informasi keuangan perusahaan atau
informasi pasar. Investor menanamkan modalnya pada sekuritas
untuk mendapatkan return maksimal dengan risiko tertentu
ataupun untuk mendapatkan return tertentu dengan risiko yang
minimal, untuk mendapatkan return yang diinginkan investor di
masa yang akan datang, diperlukan analisis untuk mengetahui
apakah saham di pasar menunjukkan nilai sebenarnya dari
saham sekuritas yang diperdagangkan tersebut. Investor
memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham
sebagai dasar penilaian investor terhadap saham tersebut. Oleh
karena itu return saham penting bagi investor dan perusahaan,
9
Dewi Rahmawati, “Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Operasi
Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic
Index”,Jurnal Akuntansi Integratif,Vol.5, No.2, Tahun 2019,111
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karena return saham digunakan sebagai alat pengukur kinerja
perusahaan oleh investor untuk berinvestasi pada perusahaan di
pasar saham. Menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan
yang dapat mempengaruhi investor merupakan tanggung jawab
perusahaan agar portofolio saham yang diinvestasikan
meningkat
Salah satu alasan memilih saham,karena return saham dianggap
memberikan nilai harapan lebih dari investasi lainnya. Pada
perusahaan manufaktur memberikan persepsi bahwa, dengan
banyaknya peredaran saham di masyarakat, maka bertambah
pula kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.
Berikut ini daftar harga saham pada perusahaan mabufakrur
di Jakarta Islamic Index 2017-2019.
Tabel 1
Harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Jakarta Islamic Index periode 2017-2019
2017

2018

2019

AKRA

Rp. 6.350

Rp. 3.780

Rp. 4.160

ASII

Rp. 8.300

Rp. 8.225

Rp. 8.450

CPIN

Rp. 3.000

Rp. 7.225

Rp. 7.400

INTP

Rp. 21.950

Rp. 18.450

Rp. 19.225

ICBP

Rp. 8.575

Rp. 8.900

Rp. 10.450

INDF

Rp. 7.625

Rp. 7.450

Rp. 7.750

JPFA

Rp. 1.300

Rp. 2.150

Rp. 2.930

KLBF

Rp. 1.300

Rp. 1.520

Rp. 1.600

SMGR

Rp. 9.900

Rp. 11.500

Rp. 12.675
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UNVR

Rp. 55.900

Rp. 45.400

Rp. 50.000

Sumber : www.idx.co.id
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Gambar 1
Grafik Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di
Jakarta Islamic Index

Harga saham yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
dipengaruhi oleh laba akuntansi dan arus kas operasi. Kenaikan
laba yang positif akan menghasilkan hubungan positif atas
kenaikan harga saham suatu perusahaan dalam jangka panjang
sehingga menghasilkan return saham yang positif. Arus kas
yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang
merupakan menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat
menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman,
membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa
mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar, sehingga arus
kas operasi perusahaan dapat menjadi pertimbangan nvestor
dalam membeli saham.
Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian
karena jumlah perusahaan yang masuk kategori perusahaan
manufaktur lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan
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lainnya. Alasan lain memilih perusahaan manufaktur sebagai
objek penelitian ini adalah karena saham perusahaan
manufaktur
lebih
banyak
diminati
oleh
investor
daripadaperusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur tidak
terikat pada peraturan pemerintah, serta perusahaan manufaktur
merupakan salah satu aset yang memiliki peranan penting
dalam pembangunan, terlebih lagi dalam menghadapi era
persaingan bebas, perushaaan manufaktur dituntut semakin
efektif dalam menghadapi era persaingan bebas, perusahaan
manufaktur ddituntut semakin efektif dalam mempublikasikan
laporan keuangannya dimana pengguna laporan keuangan
memiliki kepentingan dalam hal tersebut.
Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu
sangat diperlukan oleh investor dipasar modal sebagai dasar
analisis untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut
diperlukan untuk mengetahui kondisi emiten, khususnya
kondisi keungan perusahaan emiten. Didalam pasar modal yang
efisien, harga-harga sekuritas mencerminkan informasi relevan
yang tersedia. menyatakan bahwa “ pasar modal yang efisien
adalah pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah
mencerminkan semua informasi yang relevan”.
Transaksi di pasar modal terjadi karena adanya informasi
yang cukup untuk pengambilan keputusan. Laba sebagai salah
satu informasi yang sering dijadikan sumber pengukuran
kinerja. Laba akuntansi ditentukan berdasarkan konsep
akuntansi akrual. Informasi laba akuntansi dianggap relevan
apabila menimbulkan reaksi pasar oleh para investor. Reaksi
pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan return saham.
Semakin tinggi nilai laba akuntansi, maka akan menimbulkan
reaksi positif yaitu return saham meningkat karena perusahaan
dianggap mempunyai kinerja yang baik dan mampu
memberikan return yang baik pula kepada investor (Dwi:2007
dalam Purwanti, Masitoh dan Chomsatu:2015). Novi
Darmayanti (2018) membuktikan bahwa laba akuntansi yang
diukur dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran

9
perusahaan bahwa berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap return saham.
Pentingnya informasi laba akuntansi (laba konvensional)
tercantum secara jelas dalam PSAK (Pernyataan Standar
Akuntansi
Keuangan)
No.46
paragraf
7,
laba
akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode
sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi merupakan
ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan dan bahwa laba
akuntansi dapat digunakan untuk meramalkan arus kas masa
depan.. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama
tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan
tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu
perusahaan dimasa yang akan mendatang. Informasi tersebut
seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu
perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan
dengan kas dimasa yang akan datang. Dengan demikian
diharapkan pihak manajemen perusahaan mengelola dengan
baik kebijakan akuntansinya agar laba yang dihasilkan memiliki
kualitas yang tinggi, sehingga aktivitas perusahaan dapat
berjalan terus dan berkesinambungan.
Bentuk pelaporan lain dalam pengungkapan laporan
keuangan adalah aruskas. Triyono dan Hartono yang mengutip
PSAK (IAI,2014) tentang laporan arus kas, aktivitas operasi
adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan
(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang
bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas
pendanaan.Informasi aruskas memberikan nilai tambah bagi
parapemakai laporan keuangan. Oleh karenaitu, antara laporan
arus kas laba auntansi tidak dapat dipisahkan, kedua laporan itu
saling melengkapi dan masing-masing maupun secara bersamasama berpengaruh terhadap harga saham yang terbentuk
menurut kandungan informasi masing-masing laporan. Laporan
arus kas memberikan informasi yang memungkinkan
pemakainya untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih
perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan kas serta memungkinkan pemakai untuk
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mengembangkan model, untuk menilai dan membandingkan
proyeksi arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.
Laporan arus kas dikatakan mempunyai kandungan informasi
positif jika menyebabkan parainvestor melakukan transaksi jual
ataubeli dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan.
Informasi laba akuntansi yang relevan dapat mempengaruhi
keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,masa kini,
dan masa depan, serta menegaskan ataumengoreksi hasil
evaluasi mereka padamasa lalu.Suatu informasi laba akuntansi
dikatakanrelevan jikalaba akuntansi tersebut mampu
menjelaskan perubahan harga saham. 10
Penurunan relevansi laba akuntansi dapat memicu
reaksi investor karena selama ini laba akuntansi menjadisalah
satu informasi penting bagi pengambilan keputusan investasi.
Reaksi investor atas kandungan informasi yangdiwakili oleh
laba akuntansi dapat dilihat dari pergerakan return saham. Ada
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan informasi
laba akuntansi yang dilaporkan oleh perusahaan terhadap return
saham, seperti risiko perusahaan (risiko beta) dan struktur
modal. Risiko perusahaan adalah risiko sistematis yang
berpengaruh terhadap semua investasi dan tidak dapat dikurangi
atau dihilangkan dengan jalan melakukan diversifikasi, yang
timbul akibatpengaruh keadaan perekonomian, politik dan
sosial budaya, dimana mempunyai pengaruh secara
keseluruhan. Risiko perusahaan ini dapat mempengaruhi return
saham. Struktur modal suatuperusahaan ini umumnya dapat
mempengaruhi return saham perusahaan tersebut sebab secara
umuminvestor memandang kondisi perusahaan dengan leverage
yang rendah lebih baik dari pada perusahaan dengan leverage
yang tinggi sehingga struktur modal ini akan berpengaruh
terhadap return saham.
10

Carolina Margareth Haryanto, “Pengaruh Relevansi Laba Akuntansi
Terhadap Return Saham Dengan Resiko Perusahaan Dan Leverage Sebagai Variabe
Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Akuntansi, Vol. 1, No.1, Januari 2012, 9
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Indonesia diwajibkan setiap perusahaan melaporkan laporan
keuangan sesuai dengan standar kewajiban pembukuan
Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1
paragraf 25) harus melakukan pembukuan dengan prinsip
akrual, prinsip akuntansi yang mengakui pendapatan dan beban
pada saat terjadinya transaksitanpa memperhatikan apakah kas
tersebut telah diterima atau telah dikeluarkan. Maka dapat
diketahui bahwa terdapat perbedaan pencatatan pada hasil laba
pada laporan laba/rugi komprehensif perusahaan dengan arus
kas perusahaan dikarenakan adanya pengakuan laba akrual
tersebut oleh perusahaan. Perusahaan akan mengakui dan
mencatat bahwa perusahaan tersebut menerima pendapatan
pada saat terjadinya transaksi. Walaupun perusahaanyang
bertransaksi belum menerima uang atas transaksi tersebut
secara kas. Begitu pula dengan pencatatan beban perusahan.
Semua jenis perusahaan harus melakukan pencatatan
menggunakan metode ini karena hal ini mengacu pada PSAK
yang berlaku umum di Indonesia. Perusahaan manufaktur
mempunyai peranan aktif dalam pasarmodal serta
perekonomian Indonesia khususnya pada sektor industri barang
konsumsi sebagai salah satu sektor yangaktif pergerakan harga
dan volume sahamnya.
Jakarta Islamic Index diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2000
oleh Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT. Danareksa
Invesment Management. Selain menjadi vasilitas bagi Investor
yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah, JII juga menjadi
benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar
modal syariah. Pada dasarnya JII adalah subset dari Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diluncurkan pada tanggal
3 Juli 2000 dengan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai
base datenya dengan nilai 100 (Rodoni: 2008). 11
Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham di Bursa
Efek Indonesia yangdidasarkan prinsip syariah. Emiten yang
11
Rani Rahman, Maman Suherman, “Analisis Harga Saham Melalui
Peningkatan Kinerja Keuangan: Studi Pada Perusahaaan Yang Terdaftar Di Jakarta
Islamic Index”, Jurnal Akuntansi, Vol. 12 No. 2, Desember 2017, 140
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terdaftar dalam Jakarta Islamic Index ini sudahmelalui proses
penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara
syariah.Kriteria tersebut berdasarkan arahan dari Dewan
Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK NomorIX.A.13
tentang Penerbitan Efek Syariah. Evaluasi indeks dan
pergantian saham dilakukan setiap 6 bulan sekali, setiap bulan
Januari dan Juli. Oleh karena itu, setiap 6 bulan sekali emitenemiten tersebut mengalami keluarmasuk kedalam Jakarta
Islamic Index.
Mengingat jumlah penduduk di Indonesia mayoritas adalah
beragama islam dan seiringberkembangnya produk syariah
membuat investor muslim ingin berinvestasi. Adanya
indikasiunsur spekulasi dalam kegiatan pasar modal masih
menjadi hambatan untuk aktif dalam kegiatantersebut, sehingga
membutuhkan media yang membutuhkan kepercayaan investor
berupa indekssyariah. Jakarta Islamic Index dimaksudkan
digunakan sebagai tolok ukur kinerja suatu investasisaham
berbasis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan investoruntuk mengembangkan
investasinya. Maka dapat menjadi jawaban untuk investor
dibentuknya Jakarta Islamic Index ini adalah sebagai panduan
untuk orang-orang yang benar-benar sadar akan proses investasi
yang sesuai dengan syariat islam tanpa takut bercampur dengan
dana ribawi.12
Dalam ekonomi islam, investasi merupakan kegiatan
muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi
harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan
manfaat bagi orang lain. Al-Qur’an dengan tegas melarang
ativitas penimbunan (ikhtinaz) terhadap harta yang dimiliki.
Islam memiliki sistem perekonomian yang diselenggarakan
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia
baik secara material maupun non material. Investasi syariah
adalah investasi yang didasarkan pada prinsipprinsip syariah,
12
Dewi Rahmawati, “Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Operasi
Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index”,
Jurnal Akuntansi Integratif, Vol. 5, No. 2, Tahun 2019, 110
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baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan
Sehingga investasi tidak dapat dilepas dari prinsip-prinsip
syariah.13
Alasan pemilihan penelitian di Jakarta Islamic Index adalah
untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan
investasi pada sahan berbasis syariah dan dapat memberikan
manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam dalam
melakukan investasi di bursa efek.
Menurut Sulia dan Rice, harga saham suatu perusahaan
terutama nilai pasarnya (market value), dapat berubah dari
waktu ke waktu. Pergerakan harga saham diakibatka oleh
beberapa hal diantaranya: Laporan perusahaan mengenai
pengembalian yang telah diperoleh dan sentimen pasar, baik
sentimen positif maupun sentimen negatif. Laporan perusahaan
lain pada sektor industri
sejenis. Laporan analis pada
perusahaan dan sektor yang spesifik, pandangan investor lain
dan aksi yang berhubungan dengan masa depan sektor tersebut.
Laporan wartawan. Prospek ekonomi dari berbagai negara dan
benua tempat perusahaan tersebut beroperasi dan laporanlaporan sejenis. Laba perusahaan, kenaikan laba akan
menghasilkan hubungan positif atas kenaikan harga saham
suatu perusahaan dalam jangka panjang. Aliran kas yang
diklasifikasikan dalam tiga kelompok yang berbeda yaitu
penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi,
investasi, dan pendanaan. Kebijakan dividen.
Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan
kepemilikan perusahaan sehingga para pemegang saham
memiliki hak klaim atas deviden maupun asset perusahaan
dengan prioritas setelah hak klaim pemegang saham lain
dipenuhi jika terjadi likuiditas. Saham adalah surat berharga
yang dikeliuarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) dan diperdagangkan di pasar modal dan
menunjukkan bahwa pemilik saham tersebut juga sebagai
bagian dari pemilik perusahaan.
13
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Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan
hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang
menabur) sebuti rbiji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai,
pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan
(pahala) bagisiapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi
maha mengetahui” (QS.Al-baqarah:261)
Transaksi di pasar modal terjadi karena adanya informasi
yang cukup untuk pengambilan keputusan. Laba sebagai salah
satu informasi yang sering dijadikan sumber pengukuran
kinerja. Laba akuntansi ditentukan berdasarkan konsep
akuntansi akrual. Informasi laba akuntansi dianggap relevan
apabila menimbulkan reaksi pasar oleh para investor. Reaksi
pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan return saham.
Semakin tinggi nilai laba akuntansi, maka akan menimbulkan
reaksi positif yaitu return saham meningkat karena perusahaan
dianggap mempunyai kinerja yang baik dan mampu
memberikan return yang baik pula kepada investor. 14
Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama
pendapatan perusahaan (principal revenue activities) dan
aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan
pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain
yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih,
dan
merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi
perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi
pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan,
14
Aida Listianti, Sudrajat, “Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas
Operasi Terhadap Return Saham”, Indonesian Accounting Literacy Journal, Vol. 1,
No. 1, November 2020, 97

15
membayar deviden dan melakukan investasi
baru
tanpa
mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Dengan
demikian adanya perubahan arus kas dari kegiatan operasi akan
memberikan sinyal positif kepada investor, akibatnya investor
akan membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya
meningkatkan return saham. 15
Berdasarkan penelitian yang sama Hasil penelitian yang
dilakukan gilbert ayub tumbel, jantje tinangon, stanley kho
walandouw (2017) membuktikan bahwa laba akuntansi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham,
sedangkan arus kas operasi berpengaruh positif tapi tidak
signifikan terhadap return saham. Hasil mengindikasikan
bahwa laba akuntansi mempunyai dampak pada pasar saham
terutama berpengaruh untuk return (pengembalian) dari dana
yang diinvestasikan pada industry barang konsumsi.
Hasil penelitian yang dilakukan ria rachmawati (2016)
membuktikan bahwa secara Parsial ( Uji t ) variabel Arus Kas
Operasi (X1) danLaba Akuntansi (X2) tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap return saham. Hal inidibuktikan dengan
hasil sig-t lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05). Dan
secara Simultan, Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi secara
bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Return
saham.
Hasil penelitian yang dilakukan dewi rahmawati (2019)
membuktikan bahwa hasil penelitian yang di uji melalui uji t
atau secara parsial oleh uji SPSS disimpulkan bahwa laba
akuntansi dan arus kas operasi berpengaruh terhadap return
saham. Untuk uji F disimpulkan bahwa laba akuntansi dan arus
kas operasi secara simultan berpengaruh terhadap return saham.
Hasil uji variable yang paling dominan yaitu laba akuntansi
karena nilai signifikansinya mendekati nol dan menunjukkan
nilai beta paling besar.
Hasil penelitian yang dilakukan keisya lovely andre, ventje
ilat, heince R.N. wokas (2021) membuktikan bahwa arus kas
operasi berpengaruh positifterhadap return saham, arus kas
15
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investasi tidak berpengaruh positif terhadap return saham, arus
kas pendanaan berpengaruhpositif terhadap return saham, dan
laba akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2016-2018.
Informasi Retun saham penting bagi investor. Karena para
investor tertarik untuk melakukan investasi dengan membeli
saham perusahaan dengan harapan dapat menerima kembalian
atsa investasi yang dilakukan. Hasil yang diperoleh dari
investasi atau tingkat keuntungan yang diperoleh investor atas
investasi yang dilakukan. Salah satu alasan memilih Return
saham, karena return saham dianggap memberikan nilai harapan
lebih dari investasi lainnya. Pada perusahaan manufaktur
memberikan
persepsi
bahwa,
dengan
banyaknya
peredaran saham di masyarakat, maka bertambah pula
kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.
Penelitian ini dilakukan pada periode 2017-2019 karena pada
tahun tersebut lebih up to date dalam melihat laporan tahunan di
Jakarta
Islamic
Index. Penelitian Terdahulu yang
mengemukakan mengenai Laba Akuntansi dan Arus Kas
Operasi Terhadap Return Saham mendapatkan hasil yang
berbeda-beda. Beberapa perbedaan yang akan dijelaskan
dibawah yang mebuat penulistertarik untuk melakukan
penelitian ini.
Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini
sebagaimana telah diketahui perusahaan manufaktur merupakan
industri yang dalam kegiatannya mengandalkan modal dari
investor, oleh karena itu perusahaan manufaktur harus dapat
menjaga kesehatan keuangannya atau likuiditasnya. Mengingat
besarnya pengaruh yang timbul apabila terjadi kesulitan
keuangan pada perusahaan manufaktur, maka harus dilakukan
analisis sehingga kesulitan keuangan dan kemungkinan
kebangkrutan dapat dihindari. Keadaan tersebut menuntut
kebutuhan dana yang cukup bagi perusahaan manufaktur untuk
bersaing dan bertahan. Untuk pengambilan keputusan ekonomi,
para pelaku bisnis dan pemerintah membutuhkan informasi
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tentang kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk menguji manfaat
informasi akuntansi, Laba Akuntansi dapat digunakan untuk
menentukan kekuatan hubungan rasio dengan fenomena
ekonomi.
Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu diatas masih
menunjukkan adanya research gap yang diketahui penelitian
mengenai kandungan informasi laba berupa arus kas dari
aktivitas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham telah
banyak dilakukan, tetapi penelitian tersebut masih menunjukkan
tidak konsistennya hasil penelitian tersebut perlu dilakukan
kembali penelitian tentang Pengaruh dari Laba Akuntansi dan
Arus Kas Opersai Terhadap Return Saham. Sehingga untuk
mengetahui apakah arus kas dan laba akuntansi mempunyai
pengaruh terhadap return saham menjadi topik yang menarik
untuk diteliti lagi. Dan dalam penelitian ini variabel Laba
Akuntansi dan arus kas operasi lebih mencerminkan mengenai
return saham.
C. Identifikasi dan batasan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa
batasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada Pengaruh
Laba Akuntansi dan Arus Kas Operasi terhadap Return Saham
(studi pada perusahaan Manufatur yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index Periode 2017-2019).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,
maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah laba akuntansi berpengaruh parsial terhadap return
saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII
periode 2017-2019?
2. Apakah Arus Kas Operasi berpengaruh parsial terhadap
return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII
periode 2017-2019?
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3. Apakah laba akuntansi dan arus kas operasi berpengaruh
simultan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di JII periode 2017-2019?
E. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan
tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi terhadap return
saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII
periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return
saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII
periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi dan arus kas
operasi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di JII periode 2017-2019.
F. Manfaat penelitian
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan
penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
1. Bagi penulis
Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah
wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam
menerapkan teori yang didapat pada masa perkuliahan
dengan dunia kerja
2. Bagi universitas
Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau
acuan referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi perusahaan
Penelitian ini digunakan untuk perusahaan dalam
mengatur strategi dantaktik untuk meningkatkan
kinerja perusahaan dalam memaksimalkan laba serta
solusi untuk pengambilan keputusan.
4. Bagi investor
Manfaat bagi para investor adalah untuk
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meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan
investasi pada sahan berbasis syariah dan dapat
memberikan manfaat
bagi
pemodal
dalam
menjalankan syariah islam dalam melakukan investasi
di bursa efek.
G. Kajian penelitian terdahulu
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut maka penulis
melakukan penelaahan mengenai penelitian terdahulu yang
berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Penulis
menemukan beberapa penelitian terdahulu yang merujuk pada
penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Tabel 2
Penelitian terdahulu
N
o
1

Penulis
(tahun)
G.A.Tumbel
,
J.Tinangon,
S.K.Waland
ouw (2017)

Judul

Hasil

Pengaruh
laba
akuntansi
dan arus
kas
operasi
terhadap
return
saham
pada
perusahaa
n
manufaktu
r industri
barang
konsumsi
yang

Hasil
penelitian
menunjukkan
laba
akuntansi berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap return saham,
sedangkan arus kas
operasi
berpengaruh
positif
tapi
tidak
signifikan
terhadap
return saham. Hasil
mengindikasikan bahwa
laba
akuntansi
mempunyai
dampak
pada
pasar
saham
terutama berpengaruh
untuk
return
(pengembalian)
dari

20
terdaftar di
bursa efek
indonesia

dana
diinvestasikan
industry
konsumsi.16

yang
pada
barang

2

Azilia
yocelyn,
yulius jogi
christiawan
(2012)

Analisis
pengaruh
perubahan
arus kas
dan laba
akuntansi
terhadap
return
saham
pada
perusahaa
n
berkapitali
sasi besar.

Hasil
penelitian
menyimpulkan bahwa
pengungkapan
laba
akuntansi berpengaruh
signifi- kan terhadap
return saham. Hal ini
menandakan
bahwa
investor
mempertimbangkan
informasi laba akuntansi
yang
diungkapkan
dalam
laporan
tahunannya
untuk
membuat
keputusan.
Sedangkan
variabel
bebas yang lainnya
tidak terbukti secara
signifikan berhubungan
dengan return saham. 17

3

Ria
rachmawati
(2016)

Pengaruh
arus kas
operasi
dan laba
akuntansi

Berdasarkan
hasil
penelitian ini, secara
Parsial ( Uji t ) variabel
Arus Kas Operasi (X1)
danLaba
Akuntansi

16
G.A.Tumbel, J.Tinangon, S.K.Walandouw, “Pengaruh Laba Akuntansi
Dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor
Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Emba,
Vol. 5 No. 1, Maret 2017, 173
17
Azilia Yocelyn., Yulius Jogi Christiawan, “Analisis Pengaruh Perubahan
Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan
Berkapitalisasi Besar”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 14 No.2, November
2012, 81
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terhadap
return
saham

4

Dewi
rachmawati
(2019)

18

Pengaruh
laba
akuntansi
dan arus
kas
operasi
terhadap
return
saham
pada
perusahaa
n
yang
terdaftar di
jakarta
islamic
index

(X2) tidak berpengaruh
secara
signifikan
terhadap return saham.
Hal
inidibuktikan
dengan hasil sig-t lebih
besar
dari
tingkat
signifikan 5% (0,05).
Dan
secaraSimultan,
Arus Kas Operasi dan
Laba Akuntansi secara
bersama-sama
tidak
berpengaruhsignifikante
rhadap Returnsaham.18
Berdasarkan
hasil
penelitian yang di uji
melalui uji t atau secara
parsial oleh uji SPSS
disimpulkan bahwa laba
akuntansi dan arus kas
operasi
berpengaruh
terhadap return saham.
Untuk uji F disimpulkan
bahwa laba akuntansi
dan arus kas operasi
secara
simultan
berpengaruh terhadap
return saham. Hasil uji
variabel yang paling
dominan yaitu laba
akuntansi karena nilai
signifikansinya
mendekati
nol
dan

Ria Rachmawati, “Pengaruh Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap
Return Saham”, Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol. 1, No. 2, November 2016, 140
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menunjukkan nilai beta
paling besar.19
5

K.L.Ander,
V.Ilat,
H.R.N.Wok
as

Pengaruh
arus kas
dan laba
akuntansi
terhadap
return
saham
pada
perusahaa
n
manufaktu
r di BEI

Hasil
pengujian
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
arus
kas
operasi
berpengaruh
positif
terhadap return saham,
arus kas investasi tidak
berpengaruh
positif
terhadap return saham,
arus kas pendanaan
berpengaruh
positif
terhadap return saham,
dan laba akuntansi20
berpengaruh
positif
terhadap return saham
pada
perusahaan
manufaktur
yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 20162018.21

Berdasarkan penelitian diatas yang membedakan
penelian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
periode sampel yang digunakan serta variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh laba
akuntansi dan arus kas operasi terhadap return
saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar
19

Dewi Rahmawati, “Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Operasi
Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index”,
Jurnal Akuntansi Integratif, Vol. 5, No. 2, Tahun 2019, 109
20
K.L.Ander.,V.Ilat., H.R.N.Wokas, “Pengaruh Arus Kas Dan Laba
Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI”, Jurnal
EMBA, Vol. 9 No. 1 Januari 2021, 170
21
Ibid, 173
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di Jakarta Islamic Index tahun 2017-2019.
H. Sistematika penulisan
Sistematika penulisan mempunyai tujuan yaitu untuk
mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada
dalam skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisannya skripsi
yang terdiri bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.
1.

Bagian Awal
Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul dan
daftar isi.

2.

Bagian Utama
Pada bagian utama terdiri dari 5 bab yaitu:
BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari penegasan judul,
latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,
kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan
sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian
yang terbagi menjadi 2 yaitu jenis penelitian
dan sifat penelitian, sumber data, populasi dan
sampel penelitian, teknik pengumpulan data,
definisi operasi penelitian yang terbagi
menjadi 2 yaitu variabel dependen dan
variabel independen, serta metode analisis
data.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASN
Pada bab ini membahas mengenai hasil
penelittian yang telah dilakukan dan
pembahasan dari penelitian tersebut.
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BAB V

3.

PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dari
pengujian yang telah dilakukan dan saran
yang diberikan peneliti untuk peneliti
selanjutnya.

Bagian Akhir
Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka
dan lampiran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
1. Laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return
saham.Hal ini berarti, Perusahaan yang memiliki kemampuan
untuk menghasilkan laba, cenderung harga sahamnya juga
akan meningkat. Maksudnya jika perusahaan memperoleh
laba yang semakin besar, maka secara teoretis perusahaan
akan mampu membagikan dividen yang semakin besar dan
akan berpengaruh secara positif terhadap return saham.
2. Arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return
saham. Hal ini berarti jumlah arus kas yang berasal dari
aktivitas operasi menentu- kan apakah dari kegiatan
operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang
cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan
operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan
investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan
dari luar. Sehingga adanya perubahan arus kas dari kegiatan
operasi yang akan memberikan sinyal positif kepada investor,
maka investor akan membeli saham perusahaan yang pada
akhirnya meningkatkan return saham.
3. Laba akuntansi dan arus kas operasi secara simultan atau
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Secara teori, kenaikan laba akuntansi pada suatu perusahaan
akan menarik investor untuk berinvestasi. Kenaikan laba
akuntansi yang berkelanjutan diharapkan akan dapat
memberikan hasil yang lebih besar bagi investor. Hal ini akan
mengakibatkan perubahan harga saham yangpada akhirnya
juga mempengaruhi return saham. Sama halnya dengan arus
kas perusahaan,semakin tinggi nilai arus kas suatu
perusahaan baik arus kas operasional,arus kas pendanaan,dan
arus kas investasi maka kepercayaan investor akan lebih
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tinggi dibanding dengan perusahaan yang memiliki nilai arus
kas yang rendah.
4. Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan
muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan
berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga
mendatangkan manfaat bagi orang lain.
B. Rekomendasi
Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :
1. Hendaknya investor mempertimbangkan arus kas operasi, arus
kas investasi dan laba bersih dalam pengambilan keputusan
investasinya.
2. Bagi perusahaan hendaknya menerbitkan laporan keuangan
berupa laporan laba rugi dan laporan arus kas serta
pengumuman closing price secara lengkap sehingga dapat
membantu investor dalam melakukan keputusan investasi.
3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi return saham selain komponen
arus kas operasi dan laba akuntansi. Seperti total arus kas,
suku bunga, laba kotor, EPS (Earnings Per Share) dan lainlain serta menambah sektor perusahaan tidak hanya pada
perusahaan manufaktur dan menambah periode penelitian.
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