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Relevansi nilai informasi arus kas terhadap return saham dengan earnings 
price ratio dan change in earnings price ratio sebagai variabel moderasi 

hubungan non linier 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak moderasi earnings 
price ratio dan change in earnings price ratio pada kandungan informasi arus kas. 
Penelitian ini menggunakan data arus kas dari 41 sampel perusahaan manufaktur 
yang listing di Bursa Efek Jakarta selama periode 1999 sampai 2002. 

Pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 
arus kas dengan return saham yang dimoderasi dengan earnings price ratio 
maupun change in earnings price ratio dilakukan dengan regresi Non Linier Least 
Square pada tingkat signifikansi 5%. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah uji normalitas dengan Jarque-Bera Test of Normality, uji 
linieritas dengan scatterplot, uji heteroskedastisitas dengan White 
Heteroscedasticity, dan uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. 

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini tidak normal dan tidak linier, selain itu ada 
beberapa data dalam peride pengamatan yang mengalami masalah 
heteroskedastisitas. Namun hal tersebut dapat diperbaiki dengan white 
heteroscedasticity consistent variance and standard error. Hasil pengujian 
hipotesis tersebut menunjukkan bahwa dengan dimoderasi oleh earnings price 
ratio maupun change in earnings price ratio, arus kas terbukti memiliki 
kandungan informasi secara parsial dalam model non linier. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai probabilitas masing-masing variabel yang berbeda disetiap 
pengamatan. Data arus kas yang dimoderasi dengan earnings price ratio memiliki 
relevansi informasi baik itu sebelum tanggal publikasi, pada tanggal publikasi 
maupun sesudah tanggal publikasi. Sedangkan data arus kas yang dimoderasi 
dengan change in earnings price ratio cenderung memiliki relevansi informasi 
sebelum tanggal publikasi dan pada tanggal publikasi laporan keuangan. 
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RELEVANSI NILAI INFORMASI ARUS KAS TERHADAP RETURN 
SAHAM DENGAN EARNINGS PRICE RATIO DAN CHANGE IN 
EARNINGS PRICE RATIO SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

HUBUNGAN NON LINIER 
 

Abstract 
 

The objective of this study is to examine the moderating impact of 
earnings price ratio and change in earnings price ratio on the information content 
of cashflows. This study used cashflows information from 41 sample of 
manufacture firms listed in Jakarta Stock Exchange during 1999 until 2002.  

Hypotesis state that there are relation between cashflows and stock 
return if they are moderated with earnings price ratio and also change in earnings 
price ratio, are examined by Nonlinier Least Square Regression that significant at 
5%. Assumption classic tests are done, there are normality test with Jarque-Bera 
(JB) Test of Normality, linierity test with scatterplot, heteroscedasticity test with 
White Heteroskedasticity test, and autocorrelation test with Durbin-Watson test. 

The result of assumption classic show that samples are not normal 
distributed and non linier, the result also show that there are some problems 
heteroscedasticity but can be repaired with white heteroscedasticity consistent 
variance and standard error. The result of hypotesis examination shows that if 
they are moderated with earnings price ratio and also change in earnings price 
ratio, cashflows have information content in non linier model. Cashflows data that 
moderated with earnings price ratio have information relevantion before, at the 
publication date and after publication of financial statement, but cashflows data 
that moderated with change in earnings have relevantion information before and 
at the publication date of financial statement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan 
kebutuhan jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan 
obligasi. Untuk menarik pembeli dan penjual supaya aktif berpartisipasi, 
maka pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. Pasar modal dikatakan 
likuid apabila pembeli dan penjual tersebut dapat menjual dan membeli 
sekuritas dengan cepat, sedangkan pasar modal dikatakan efisien apabila 
harga dari surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat 
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dan juga mencerminkan penilaian investor terhadap prospek laba dimasa 
yang akan datang (Jogiyanto, 1998:10-11). 

Penilaian investor akan prospek laba dimasa yang akan datang dapat 

diperoleh apabila investor memiliki informasi yang berhubungan dengan 

perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan merupakan 

salah satu sumber informasi yang penting bagi investor sebab dengan laporan 

keuangan ini investor dapat menganalisis hasil kinerja manajemen dan 

melakukan prediksi perolehan laba dimasa yang akan datang. Selain itu 

melalui laporan keuangan ini para investor juga dapat mengestimasi arus kas 

yang akan datang karena harga saham berhubungan dengan arus kas masa 

mendatang.  

Salah satu jenis laporan keuangan ialah laporan arus kas. Semenjak 

dikeluarkannya PSAK No. 2 tahun 1994 yang aktif diberlakukan mulai 1 

Januari 1995, laporan arus kas ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan keuangan dan menjadi keharusan bagi perusahaan untuk membuat 

laporan arus kas. Laporan arus kas ini diharapkan memiliki kandungan 

informasi tambahan yang berguna bagi pengambilan keputusan investasi. 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji dan menyelidiki kandungan 

informasi arus kas ini. 

Wilson (1986) menguji kandungan informasi yang terdapat dalam 

accrual dan arus kas operasi, hasilnya komponen earnings mempunyai 

kandungan informasi tambahan disamping earnings itu sendiri dan komponen 

non kas dari earnings memiliki kandungan informasi tambahan disamping 

komponen kas dari earnings. 
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Hubungan antara unexpected return dan arus kas kejutan setelah 

mengontrol hubungan antara unexpected return serta earnings dan sebaliknya 

diselidiki oleh Bowen et al, 1987. Hasilnya menyatakan bahwa (1) data arus 

aks memiliki kandungan informasi tambahan melebihi earnings dan modal 

kerja dari operasi, (2) data arus kas memiliki kandungan informasi tambahan 

relatif terhadap kandungan informasi dalam earnings dan (3) data accrual 

baik secara bersamaan ataupun terpisah memiliki kandungan informasi 

tambahan relatif terhadap kandungan informasi dalam earnings. 

Pada tahun 1990, Livnat dan Zarowin menguji apakah komponen 

arus kas operasi, investasi dan pendanaan secara berbeda berasosiasi dengan 

return tahunan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemisahan net 

income menjadi cash from operation dan accrual tidak mempunyai kontribusi 

yang siginifikan daloam hubungannya dengan return disamping kontribusi 

dari net income itu sendiri, tetapi pemisahan arus kas pendanaan dan operasi 

meningkatkan tingkat asosiasi. 

Nilai relevansi arus kas operasi diteliti oleh Cheng et al (1997) 

dengan menguji asosiasi disclosure dari SFAS No. 95 dan perubahan harga 

saham setelah mengontrol informasi earnings. Dari pengujian tersebut 

didapatkan hasil bahwa arus kas operasi yang diestimasi mempunyai nilai 

relevan tambahan melebihi earnings, namun penelitian ini gagal menunjukan 

efek pasar yang signifikan setelah disclosure SFAS No. 95 dimasukan ke 

dalam analisis tetapi data SFAS No. 95 mempunyai nilai relevan  dalam 

pengujian asosiasi pasar melebihi arus kas operasi yang diestimasi. 
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Pengujian kandungan informasi komponen arus kas dengan 

menggunakan model level menyatakan bahwa total arus kas tidak mepunyai 

kandungan informasi terhadap harga saham, sedangkan komponen arus kas 

baik itu arus kas operasi, arus kas investasi maupun arus kas pendanaan 

memiliki kandungan informasi tehadap harga saham. Penggunaan model 

return dalam pengujian kandungan informasi arus kas mendapatkan hasil 

bahwa perubahan total arus kas dan perubahan laba akuntansi tidak 

mempunyai kandungan informasi dalam hubungannya dengan return saham 

(Triyono dan Jogiyanto, 1998). Hal ini konsisten dengan Kothari dan 

Zimmerman (1995) yang menyatakan bahwa model return hanya memberikan 

kemapunan penjelasan yang lemah dalam pengujian kandungan informasi atas 

data akuntansi. 

Kandungan inromasi yang dihubungkan dengan siklus hidup 

perusahaan dilakukan oleh Ervin L Black (1998). Dia mendapati bahwa 

earnings memiliki nilai relevan yang lebih dibandingkan dengan komponen 

arus kas ditahap dewasa, tetapi saat tahap start up arus kas investasi lebih 

relevan dibandingkan earnings. Dalam tahap pertumbuhan dan penurunan, 

didapati bahwa arus kas operasi lebih memiliki nilai relevan daripada 

earnings.  

Hodgson dan Clarke (1998), meneliti apakah terdapat hubungan non 

linier antara earnings, arus kas dan return dalam kaitannya dengan uluran 

perusahaan. Mereka mendapatkan hasil yaitu (1) hubungan non linier 

memberikan kekuatan penjelas yang lebih besar baik itu untuk earnings 
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maupun arus kas, (2) arus kas menambahkan kekuatan penjelas tambahan 

yang lebih besar untuk perusahaan ukuran besar sedangkan tingkat earnings 

lebih relevan untuk perusahaan ukuran kecil. Selanjutnya ditahun 1999, 

Supriyadi meneliti kemapuan earnings dan arus kas dalam menaksir arus kas 

dimasa yang akan datang. Supriyadi menemukan arus kas menyediakan 

informasi yang lebih baik untuk menaksir arus kas dimas yang akan datang. 

Hasil ini bertentangan dengan Barth et al (1999) yang mendapati bahwa 

current dan past earnings menjelaskan variasi arus kas dimasa yang akan 

datang melebihi current dan past cashflow dan pemisahan komponen accrual 

dari earnings secara signifikan meningkatkan kemampuan prediktif earnings 

untuk arus kas dimas yang akan datang. 

Pada tahun 1994, sebelumnya dilakukan penelitian serupa oleh Ali 

Asiq. Ia memasukkan earnings, working capital from operation dan arus kas 

sebagai variable dalam penelitiannya. Ali mengasumsikan hubungan non 

linier antara return saham dan ketiga variable penjelasnya. Dengan asumsi 

tersebut diperoleh hasil yang menyatakan bahwa terdapat kandungan 

informasi tambahan pada ketiga variable, selain itu kekuatan penjelas dari 

beberapa data nonearnings dapat ditinmgkatkan dengan memasukkan security 

price responses pada komponen data kejutan dari berbagai nilai absolut. 

Penelitian tentang kandungan informasi arus kas di Indonesia juga 

dilakukan oleh Bambang Sutopo (2002). Dalam penelitiannya ia memasukkan 

earnings price ratio sebagai variable moderasi dan hasilnya menyatakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



bahwa hanya arus kas pendanaan saja yang terbukti secara statistik memiliki 

kandungan informasi. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam 

penelitian ini digunakan asumsi hubungan non linier diantara variable yang 

jarang dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga 

memasukkan variable change in earnings price ratio yang jarang 

dipertimbangkan sebagai variable moderasi. Variable change in earnings 

price ratio dalam model regresi ini diubah dalam bentuk variable dummy yang 

nantinya akan menjadi pembeda antara perubahan yang bernilai positif dan 

perubahan yang bernilai negatif. 

Hasil studi ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 

literature penelitian akuntansi khususnya tentang pengujian relevansi nilai 

informasi arus kas dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih 

lanjut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para praktisi dalam pengambilan keputusannya khususnya 

dengan menggunakan informasi arus kas. Hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan atau 

peraturan yang berkaitan dengan informasi akuntansi. 

 
B. Permasalahan 

 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah ada hubungan nonlinier antara arus kas dengan return 

saham yang dimoderasi oleh earnings price ratio ? 
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b. Apakah ada hubungan nonlinier antara arus kas dengan return 

saham yang dimoderasi oleh change in-earnings price ratio ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan nonlinier antara arus kas 

dengan return saham yang dimoderasi oleh earnings price ratio 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan nonlinier antara arus kas 

dengan return saham yang dimoderasi oleh change in-earnings price 

ratio 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Hasil studi ini diharapkan dapat memberi kontibusi terhadap literature 

penelitian akuntansi khususnya tentang pengujian relevansi nilai informasi 

arus kas dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para praktisi dalam pengambilan keputusannya khususnya 

dengan menggunakan informasi arus kas. Hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan  sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan atau 

peraturan yang berkaitan dengan informasi akuntansi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 
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Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Berisi pembahasan definisi variabel-variabel yang digunakan serta 

landasan teori mengenai hubungan antar variabel dengan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi desain penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, 

pengukuran variabel, sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi uji asumsi klasik atas data dan pengujian hipotesis, hasil dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang hasil akhir dari penelitian berupa simpulan, 

keterbatasan penelitian, saran dan implikasi. 

 
 

 

BAB II 
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 

 
 
 

Efisiensi Pasar 
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Definisi efisiensi pasar dapat didasarkan pada beberapa hal, 
yaitu: efisiensi pasar berdasarkan nilai instrinsik, efisiensi pasar 
berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, efisiensi pasar berdasarkan 
distribusi informasi serta efisiensi pasar berdasarkan proses dinamik. Salah 
satu definisi mengenai efisiensi pasar dikemukakan oleh Fama (1989) 
dalam Jogiyanto (1990). Definisi Fama ini didasarkan pada akurasi 
ekspektasi harga. Menurutnya, suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika 
harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang 
tersedia. 

Fama (1970) menyajikan tiga bentuk utama efisiensi pasar, yaitu: 
efisensi pasar bentuk lemah, efisiensi pasar setengah kuat dan efisiensi 
pasar bentuk kuat. Efisiensi pasar bentuk lemah didasarkan pada informasi 
dimasa lalu, efisiensi pasar bentuk kuat  didasarkan pada semua informasi 
yang tersedia termasuk informasi privat, sedangkan efisiensi pasar 
setengah kuat didasarkan pada informasi sekarang yang sedang 
dipublikasikan. 

      Pasar dikatakan efiseien setengah kuat jika harga-harga secara 
penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk 
informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan emiten. 
Menurut efisiensi pasar bentuk setengah kuat, jika informasi 
didistribusikan dengan cepat dan menyebar sehingga semua orang 
mendapatkan informasi tersebut pada saat yang bersamaan, maka tidak ada 
orang yang akan merugikan orang lain secara tidak normal dengan 
mendapatkan abnormal return. Jadi, beberapa hal yang perlu dipenuhi 
supaya pasar sekuritas dapat dikatakan efisien antara lain: 

· Harga sekuritas ditentuksn oleh demand dan supply 

· Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar 

pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh 

informasi tersebut murah. 

· Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap 

pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang 

lain. 

· Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara 

penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah 
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dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk 

mencapai keseimbangan yang baru. 

     Sayangnya, seringkali harga dari informasi tersebut sangat 
mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang 
satu dengan pelaku pasar yang lain terhadap satu informasi yang sama. 
Dengan kata lain terjadi Information Asymetric. Ketika Information 
Asymetric ini terjadi, mereka yang memiliki akses yang besar terhadap 
informasi akan lebih cepat bergerak bila dibandingkan dengan mereka 
yang memiliki akses terbatas terhadap informasi. 

 

Informasi Dalam Pasar Modal 

 
Terdapat tiga jenis informasi yang harus diketahui oleh investor 

dan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Ketiga 
jenis informasi tersebut adalah sebagi berikut ini: 

1. Informasi fundamental yaitu informasi yang berkaitan 

dengan keadaan perusahaan, kondisi umum industri sejenis, 

serta faktor lain yang mempengaruhi kondisi dan prospek 

perusahaan dimas yang akan datang. 

2. Informasi yang berhubungan dengan faktor teknis yaitu 

informasi yang menggambarkan kondisi perdagangan efek, 

fluktuasi kurs, volume transaksi dan senbagainya. 

3. Informasi mengenai faktor lingkungan yang mencakup 

kondisi politik, ekonomi serta keamanan suatu negara. 

 

Teori Sinyal 

 
Teori sinyal mengasumsikan bahwa manajemen mempunyai 

informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh 

investor luar, selain itu manajemen adalah orang yang selalu berusaha 
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untuk memaksimalkan insentif yang diharapkan, artinya menajemen 

umumnya mempunyai informasi yang lebih lengkap serta akurat apabila 

dibandingkan dengan pihak luar perusahaan (investor) tentang factor-

faktor yang membpengaruhi nilai perusahaan. 

Information Asymetric terjadi apabila manajemen tidak 

menyampaikan semua informasi yang diperolehnya mengenai semua hal 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Oleh karena 

itu, apabila manajemen menyampaikan informasi ke pasar modal, maka 

pada umumnya pasar akan merespon informasi tersebut sebagai sinyal 

terhadap adanya event tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

yang tercermin dari perubahan harga dan volume perdagangan saham yang 

terjadi ( Brigham. Et al, 1997: 439, dalam Rusminingsih). 

 
Study Peristiwa (Event Study) 

 
Study peristiwa merupakan study yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan ke 

pasar. Study peristiwa ini dapat digunakan untuk menguji kandungan 

informasi yang bertujuan untuk melihat kandungan dari suatu peristiwa 

yang terjadi. Jika peristiwa yang terjadi membawa atau mempunyai 

kandungan informasi di dalamnya, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa 

tersebut mempunyai kandungan informasi. 

     Kandungan informasi atas pengumuman laporan keuangan 

dapat diuji melalui study peristiwa. Apabila pengumuman laporan 

keuangan mengandung informasi, diharapkan pasar akan bereaksi pada 
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waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang 

bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return saham 

sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Kandungan Informasi Suatu Pengumuman 

 

Laporan Keuangan 

 
Laporan Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan 

yang menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau 
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 
kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002:2 dalam Fatma Uswatun 
H). 

Laporan keuangan ini merupakan sumber informasi fundamental 
yang memberikan informasi kepada pihak luar yang kurang memiliki 
wewenang untuk meminta informasi yang mereka butuhkan langsung dari 
perusahaan. 

Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa komponen utama. 
Adapun komponen laporan keuangan itu adalah sebagi berikut: 

· Laporan neraca yang menyediakan informasi mengenai 

posisi keuangan yang dipengaruhi oleh sumber daya yang 

Pengumuman 

Ada Perubahan 
Return 

Tidak Ada 
Perubahan 

Return 

Ada Kandungan 

Informasi 

Tidak Ada 
Kandungan 
Informasi 
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dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas 

serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan. 

· Laporan laba rugi yang menyediakan informasi mengenai 

seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba 

(rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu. 

· Laporan perubahan ekuitas yang menggambarkan 

peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan 

selama peride yang bersangkutan berdasrkan pengukuran 

tertentu yang dianut dan diungkapkan dalam laporan 

keuangan. 

· Laporan arus kas yang melaporkan arus kas selama periode 

tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan serta berguna 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas. 

· Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan 

informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan serta 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan serta 

pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang wajar. 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2002:2, dalam Fatma Uswatun 

Chasanah) 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK no.1), tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keunagan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

Adapun yang dimaksud sebagai pemakai laporan keuangan dapat mengacu 

pada pemakai laporan keuangan intern maupun pemakai laporan keuangan 

ekstern. Pemakai laporan keuangan intern dapat berupa pihak manajemen 

perusahaan dan seluruh karyawan yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan, sedangkan pihak ekstern dapat berupa investor, kreditor, 

pemerintah dan masyarakat. 

SFAC No. 1 (FASB 1978) menjelaskan bahwa tujuan pertama 

pelaporan keuangan ialah menyediakan informasi untuk membantu 

investor dan investor potensial, kreditor serta pemakai lainnya dalam 

pembuatan keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis secara 

rasional. Selain itu, tujuan kedua dari pelaporan keuangan yaitu 

menyediakan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai 

lainnya, baik yang sekarang maupun yang potensial dalam menilai jumlah, 

waktu dan ketidakpastian penerimaan kas dari deviden dan bunga di masa 

yang akan datang (Triyono, 1998;8-9). 

Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi yang juga mendapatkan banyak 

perhatian dari investor.  
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Menurut PSAK No. 2, laporan arus kas merupakan laporan yang 

melaporkan arus kas yang terjadi selama periode tertentu dan 

dilkasifikasikan menurut aktivitas operasi, pendanaan dan investasi. Hal 

ini senada dengan pernyataan Sofian Syafri Harahap yang memisahkan 

transaksi arus kas kedalam tiga kategori yaitu: kas yang berasal atau 

digunakan untuk kegiatan operasional, kegiatn investasi dan kas yang 

berasal dan digunakan untuk aktivitas keuangan atau pembiayaan. 

Arus kas operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.  

Arus kas investasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas 

investasi yang berupa perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 

Arus kas pendanaan ialah arus kas yang berasal dari aktivitas 

yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan 

pinjaman jangka panjang perusahaan, berupa kegiatan mendapatkan 

sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari 

sumber dana tersebut, meminjam dan membayar utang, atau melakukan 

pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu.  

Tujuan utama laporan arus kas menurut FASB ialah 

menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran 

kas suatu perusahaan dalam satu periode. 
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PSAK No. 2 menyatakan bahwa tujuan laporan arus kas yaitu 

memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas 

perusahaan melalui laporan arus kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas 

operasi, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan selama periode 

akuntansi. 

Setara kas (Simamora, 2000) ialah investasi yang sifatnya likuid, 

berjangka pendek dan dapat dengan segera dijadikan kas dalam jumlah 

tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Hal ini 

senada dengan definisi yang diungkapkan oleh FASB, 1985 yang 

menyataka bahwa setara kas adalah: 

1. Tersedia untuk dijadikan kas dengan jumlah yang pasti. 

2. Jatuh temponya sudah sangat dekat sehingga resiko terjadinya 

perubahan nilainya sangat kecil akibat perubahan tingkat harga. 

Ada lima kegunaan laporan arus kas menurut PSAK No. 2 par. 

03 dan 04. kegunaan laporan arus kas tersebut antara lain: 

1. Dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, arus kas dapat 

memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta 

waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaaan 

dan peluang. 

2. Informasi laporan arus kas berguna untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 
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memungkinkan pemakai mengambangkan model untuk menilai 

dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan 

berbagai perusahaan. 

3. Informasi laporan arus kas meningkatkan daya banding pelaporan 

kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan 

pengaruh perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan 

peristiwa yang sama. 

4. Informasi laporan arus kas sering digunakan sebagai indikator dari 

jumlah, waktu dan kepastian arus kas masa depan. 

5. Informasi laporan arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan 

taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan 

dalam menemukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas 

bersih serta dampak perubahan harga. 

 

Alternatif Interpretasi Nilai Relevan 

 
Menurut Francis dan Schipper terdapat empat interpretasi dari 

construct nilai relevan. Dalam interpretasi yang pertama, informasi 

laporan keuangan mengarahkan harga saham dengan menyerap nilai 

instrinsik sahamberdasarkan pergerakan nilai saham. Laba yang dihasilkan 

dari implementasi accounting based trading rules digunakan untuk 

mengukur nilai relevan. Penggunaan interpretasi pertama ini 

membutuhkan beberapa penyesuaian salah satunya ialah penyesuaian 

mengenai perubahan resiko selama waktu yang diteliti.  
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Menurut interpretasi yang kedua, informasi finansial memiliki 

nilai relevan jika mengandung variabel-variabel yang digunakan dalam 

model penilaian atau membantu memprediksi variabel-variabel tersebut. 

Indikasi nilai relevan dalam interpretasi ketiga dan keempat ialah 

asosiasi statis antara data akuntansi atau informasi finansial dengan nilai 

pasar modal yang dapat berupa harga saham atau return saham. Nilai 

relevan dalam interpretasi ketiga diukur dengan kemampuan informasi 

laporan keuangan untuk mengubah harga saham karena informasi tersebut 

dianggap mempengaruhi investor untuk memperbaiki ekpektasinya. 

Sedangkan pada interpretasi yang keempat, nilai relevan diukur dengan 

kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap atau 

mengikhtisarkan informasi yang mempengaruhi nilai saham tanpa 

memperhatikan sumber informasi tersebut.  

Pendekatan dalam operasionalisasi construct nilai relevan 

menurut Francis dan Schipper (1990) antara lain: 

a) Pendekatan Return –Based 

Dalam pendekatan ini nilai relevan diukur sebagai total retur yang 

diperoleh dari informasi laporan keuangan.  

b) Pendekatan Explanatory Power 

Kemampuan informasi laporan keuangan dalam mempengaruhi 

variasi capital market value digunakan untuk mengukur nilai 

relevan. 
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Review Penelitian Terdahulu 

 
Tinjauan pustaka tentang informasi arus kas meliputi tinjauan pustaka tentang studi informasi arus 

kas dengan asumsi hubungan linier dan studi informasi arus kas dengan asumsi hubungan nonlinier.  

Wilson (1986) menguji tentang kandungan informasi akrual serta kandungan informasi relatif 
akrual dan kas dari operasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen akrual total dan kas dari laba 
mempunyai kandungan informasi inkremental melebihi komponen kas. Kemudian dalam penelitian selanjutnya 
ditemukan adanya hubungan antara return saham dengan informasi baru mengenai kas dari operasi yang 
diterbitkan selama jangka waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kas dari operasi dan komponen akrual 
total dari laba memiliki kandungan informasi melebihi laba itu sendiri. Tetapi tidak diperoleh bukti yang cukup 
untuk membuat kesimpulan bahwa nocurrent accrual dan modal kerja dari komponen operasi laba memiliki 
kandungan informasi inkremental melebihi laba. 

Bowen et al (1987) mengadakan pengujian mengenai hubungan antara unexpected return dan 
enexpected cashflows setelah mengontrol hubungan antara unexpected return dan earnings dan sebaliknya. 
Hasil dari pengujiannya menyatakan bahwa: (1) data arus kas memiliki kandungan informasi tambahan melebihi 
earnings dan working capital from operation, (2) data arus kas mempunyai kandungan informasi tambahan 
relatif terhadap kandungan informasi dalam earnings dan (3) data accrual secara bersamaa ataupun terpisah 
memiliki kandungan informasi tambahan melebihi data arus kas, sedangkan working capital from operation 
tidak terbukti memiliki kandungan informasi tambahan relatif terhadap kandungan informasi dalam earnings. 

Hasil studi Livnat dan Zarowin (1990) mengindikasikan bahwa 

pemecahan laba bersih menjadi kas dari operasi dan akrual tidak 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hubungan dengan return 

saham melebih kontribusi laba bersih itu sendiri. Pemecahan arus kas 

menjadi arus kas operasi dan pendanaan ke dalam komponen-

komponennya secara signifikan mempertinggi tingkat hubungan sesuai 

dengan teori, tetapi tidak ditemukan hubungan yang berbeda antar 

komponen dari arus kas investasi. 

Arus kas operasi terbuklti memiliki kekuatan penjelas untuk 

return sekuritas setelah mengontrol informasi laba akuntansi. Selain itu, 

arus kas operasi juga memainkan peranan tambahan dalam membentuk 

harga sekuritas setelah mengontrol earnings dan estimated cashflows, 

Cheng et al (1997). 
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Apabila dihubungkan dengan siklus hidup perusahaan, earnings 

memiliki nilai relevan yang lebih daripada komponen arus kas ditahap 

dewasa, tetapi di tahap start up arus kas investasi lebih relevan daripada 

earnings. Di tahap pertumbuhan dan penurunan, didapati bahwa arus kas 

operasi lebih relevan daripada earnings, Ervin (1998). 

Dengan menggunakan model level, Triyono (1998) menemukan 

bahwa komponen-komponen laporan arus kas mempunyai kandungan 

informasi, tetapi hasil pengujian atas laba dan total arus kas menunjukkan 

bahwa laba mempunyai kandungan informasi sedangkan total arus kas 

tidak. Dengan model return, Triyono tidak menemukan bahwa komponen-

komponen laporan arus kas, total arus kas dan laba mempunyai 

kandungan informasi. Hasil ini konsisten dengan hasil pengujian yang 

dilakukan oleh Kothari dan Zimmerman (1995) yang menyatakan bahwa 

model return hanya memberikan kemampuan penjelas yang lemah dalam 

pengujian kandungan informasi atas data akuntansi. 

Ali (1994) menguji tentang kandungan informasi dari laba, 

modal kerja dari operasi dan arus kas dengan menggunakan model 

regresi linier dan nonlinier. Hasil menunjukkan bahwa arus kas memiliki 

kandungan informasi jika menggunakan model nonlinier tetapi hasil 

sebaliknya jika digunakan model linier. Penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa keberadaan baik modal kerja dari operasi dan 

arus kas menurun seiring dengan nilai absolut perubahan dalam 

keduanya naik. Peneliti kembali meneliti kandungan informasi 
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incremental dalam earnings, modal kerja dari operasi dan arus kas 

dengan menggunakan model multivariate yang memungkinkan turunnya 

respon harga marjinal pada komponen kejutan dari tiap variable dari 

ketiga variable dengan nilai absolut dari komponen-komponen tersebut. 

Hasilnya mendukung kemungkinan model nonlinier antara return dengan 

ketiga variable kinerja. Sesuai dengan studi sebelumnya, hasil dengan 

model linier tidak konsisten dengan kenyataan bahwa arus kas memiliki 

kandungan informasi incremental jauh di atas earnings dan modal kerja 

dari operasi. Hasil ini menganjurkan bahwa mungkin saja terdapat 

hubungan nonlinier antara return dengan data non earning lainnya juga. 

Berdasarkan Freeman dan Tse (1992), studi Ali menggunakan 

model yang memungkinkan nonlinieritas dalam hubungan antara return 

dan ketiga variabel. Model ini menyebutkan bila komponen tak terduga 

dari tiap variable tetap turun dengan sejumlah absolut dari komponen 

tersebut. Hasil dari studi ini konsisten dengan hubungan nonlinier antara 

return dengan earnigs, modal kerja dari operasi dan arus kas yang tak 

terduga yang diajukan semula dan dengan kandungan informasi 

incremental dari semua variable.  

Pengujian dengan model non linier lainnya dilakukan oleh 

Hodgson dan Clarke (1998). Hodgson dan Clarke menguji mengenai 

hubungan antara earnings, arus kas dan return saham dalam kaitannya 

dengan ukuran perusahaan. Hodgson dan Clarke mendapati bahwa (1) 

hubungan non linier memberikan keuatan penjelas yang lebih besar baik 
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itu untuk earnings maupun arus kas, (2) arus kas menambahkan kekuatan 

penjelas tambahan yang lebih besar untuk ukuran perusahaan besar 

sedangkan tingkat earnings lebih relevan untuk perusahaan yang 

berukuran kecil. Hasil ini sependapat dengan Sutopo (2002). 

Barth dkk (1999) membandingkan kemampuan prediksi dari 

earnings dan arus kas untuk memprediksi arus kas. Sebagai prediksi, 

ternyata earnings masa lalu dan sekarang dapat menjelaskan secara 

signifikan variasi arus kas di masa yang akan datang daripada arus kas 

sekarang dan masa lalu, tetapi hanya untuk komponen kas dan akrual dari 

earnings yang mempunyai perbedaan multipel. Kesimpulan penelitian ini 

sangat kuat untuk mengendalikan siklus operasi dan jumlah industri. 

Model menggambarkan bahwa tidak hanya earnings tetapi juga arus kas 

yang merupakan prediktor yang tidak bias untuk arus kas di masa yang 

akan datang dan bias masing-masing adalah fungsi komponen akrual dari 

earnings. Arus kas maupun akrual memiliki kekuatan penjelas untuk 

meramalkan laba abnormal di masa depan dan untuk menjelaskan nilai 

pasar ekuitas tetapi arus kas memiliki persistensi yang lebih bai daripada 

akrual. 

Pada tahun 1999, Supriyadi malakukan penelitian tentang 

kemampuan earnings dan arus kas dalam menaksir arus kas dimasa yang 

akan datang. Supriyadi menemukan bahwa arus kas menyediakan 

informasi yang lebih baik untuk menaksir arus kas dimasa yang akan 

datang. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Barth (1999) yang 
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mendapati bahwa current dan past earnings menjelaskan secara lebih baik 

variasi arus kas dimasa yang akan datang daripada current dan past 

cashflows. 

Hasil penelitan Shinta dan Indra (2004) membuktikan bahwa 

earnings sangat penting dalam fungsinya sebagai variable penjelas bagi 

return diluar arus kas operasi berdasarkan model kontekstual yang dalam 

hal ini adalah permanent earnings dan pertumbuhan earnings, namun 

hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa arus kas operasi memiliki 

hubungan yang positif dengan return saham sehingga dapat dikatakan 

bahwa arus kas juga sangat penting untuk menjelaskan return sekuritas 

ditahun selanjutnya. 

Hasil dari penelitian Clinch dkk. (2000) secara umum 

mendukung harapan bahwa komponen-komponen arus kas operasi 

mempunyai kekuatan penjelasan tambahan dengan return untuk 

perusahaan - perusahaan industri dan pertambangan karena mereka juga 

mempunyai kemampuan prediksi tambahan yang signifikan untuk arus kas 

operasi satu tahun kedepan. Komponen akrual juga mempunyai kekuatan 

penjelasan tambahan dengan return. Hasil penelitian tersebut juga 

mengindikasikan bahwa disklosure arus kas yang dimandatkan untuk 

perusahaan-perusahaan di Australia direfleksikan dalam return, yang 

mana hal ini konsisten dengan apa yang dibuat oleh standar setters 

akuntansi. 
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Sejak diterbitkannya PSAK no. 2 tentang laporan arus kas, 

beberapa penelitian telah dilakukan di Indonesia untuk menguji 

kandungan informasi arus kas. Pada umumnya, penelitian-penelitian 

tersebut yang dilakukan di Indonesia kecuali Sutopo (2001) menggunakan 

regresi cross-sectional yang mengasumsikan hubungan linier antara arus 

kas (laba) dengan return saham. Sutopo (2001) menemukan bahwa 

kandungan informasi arus kas lebih baik jika dalam pengujiannya yang 

menggunakan model regresi cross-sectional tidak mengasumsikan 

hubungan linier antara arus kas (laba) dengan return saham. Kemudian 

pada tahun 2002 Sutopo menguji kandungan informasi arus kas dengan 

menggunakan earnings –price ratio sebagai variabel pemoderasi. Dalam 

penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa dengan 

menggunakan earnings – price ratio sebagai variabel pemoderasi, arus kas 

pendanaan mempunyai kandungan informasi sedangkan arus kas operasi 

dan arus kas investasi tidak.  

Penelitian tentang hubungan antara return saham, earnings dan 

arus kas penting karena secara langsung diarahkan pada isu apakah data 

akuntansi menyediakan informasi yang bernilai penting.  Penelitian ini 

menggunakan model yang mengasumsikan hubungan nonlinier antara 

arus kas dan return saham, yaitu menguji kandungan informasi 

inkremental arus kas dengan menggunakan earnings – price ratio dan 

change in earnings-price ratio sebagai variabel pemoderasi (moderating 

variable).  
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Kerangka Hipotesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Kerangka Hipotesis 
 
 
 
 
 

Hipotesis 
 
 
 

H1 : Ada hubungan nonlinier antara arus kas dengan return saham 

yang dimoderasi oleh earnings-price ratio 

H2 : Ada hubungan nonlinier antara arus kas dengan return saham 

yang dimoderasi oleh change in-earning price ratio 

 

 

Arus kas Return Saham  

· Earnings Price Ratio 
· Change in Earnings 

Price Ratio 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

      Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang mengidentifikasikan 

serta menggambarkan faktor-faktor atau variabel krusial yang berasosiasi dengan 

permasalahan penelitian (Sekaran, 2000:129). 

      Penelitian ini berusaha menggambarkan variabel arus kas operasi, arus kas 

investasi serta arus kas pendanaan dalm hubungannya dengan return saham 

apabila dimoderasi dengan earnings price ratio dan change in earnings price 

ratio. 

 

B. Populasi dan Sampel 

      Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta sebagai populasi. Dari populasi ini diambil sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling untuk memperoleh sampel yang representatif atau 

mewakili populasi yang ada sesuai dengan kriteria yang telah dibuat. Berikut ini 

adalah kriteria-kriteria yang digunakan dalam memilih sampel penelitian: 

1. Sampel merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

untuk tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. 

2. Sampel ini termasuk dalam industri pemanufakturan berdasarkan klasifikasi 

Indonesian Capital Market Directory 2003 (ICMD 2003). Kriterian ini 
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ditetapkan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara industri 

manufaktur dengan industri non manufaktur. 

3. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan yang menggunakan 

31 Desember sebagai tanggal tutup tahun buku selam periode tahun 1998 

samapi dengan tahun 2003. 

4. Data harga saham perusahaan tersebut tersedia selama peride pengamatan 

yaitu antara tahun 1999 sampai tahun 2003 dengan window period 3 hari 

sebelum tanggal publikasi laporan keuangan sampai dengan 3 hari sesudah 

tanggal publikasi laporan keuangan. 

 

C. Pengukuran Variabel 

     Penelitian ini memasukkan return sebagai variabel dependen dan komponen 

arus kas sebagai variabel independen. earnings price ratio serta change in earnings 

price ratio dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel moderasi yang mungkin 

akan mempengaruhi hubungan antara komponen arus kas dengan return saham. 

Berikut ini adalah definisi serta pengukuran dari setiap variabel yang dimasukkan 

kedalam penelitian: 

· Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah return realisasi atau actual return. Actual 

Return adalah return yang telah terjadi pada hari ke t yang merupakan 

selisih harga saham pada hari t terhadap haraga saham sebelumnya atau 

hari t-1. secara sistematis return dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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( )
1

1

-

--
=

it

itit
it P

PP
R  

 Rit adalah return saham perusahaan i pada waktu ke t  

 Pit adalah harga saham perusahaan i pada waktu ke t saat closing price. 

 Pit-1 adalah harga saham perusahaan i pada waktu t-1 saat closing price. 

 (Jogiayanto, 1998:86).  

 Return harian dihitung dengan menggunakan window period tiga (3) 

hari sebelum tanggal publikasi laporan keuangan sampai dengan 

tiga (3) hari sesudah tanggal publikasi laporan keuangan. 

· Arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama 

perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan. Arus kas yang dipakai dalam penelitian ini ialah 

arus kas operasi kejutan dengan menggunakan model random walk. Arus 

kas operasi kejutan secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

( )
1

1

-

--
=

it

itit
it CFO

CFOCFO
UCFO  

UCFOit adalah arus kas operasi kejutan perusahaan i pada tahun ke t. 

CFOit adalah arus kas operasi perusahaan i pada tahun ke t 

CFOit-1 adalah arus kas operasi perusahaan i pada tahun ke t-1 

 

· Arus kas investasi ialah arus kas yang berasal dari perolehan dan 

pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk 

setara kas. Arus kas investasi penelitian ini juga menggunakan arus kas 

investasi kejutan dengan rumus: 
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1

1

-
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CFICFI
UCFI  

UCFIit  adalah arus kas investasi kejutan perusahaan i pada tahun t. 

 CFIit adalah arus kas investasi perusahaan i pada tahun t. 

CFIit-1 adalah arus kas perusahaan i pada tahun t-1. 

· Arus kas pendanaan merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan 

pinjaman jangka panjang perusahaan. Contoh dari kegiatan pendanaan 

antara lain: kegiatan mendapatkan sumber dana dari pemilik dengan 

memberikan prospek penghasilan dari dana tersebut, meminjam dan 

membayar hutang atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk 

melunasi hutang. Arus kas pendanaan kejutan untuk penelitian ini secara 

sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

( )
1

1

-

--
=

it

itit
it CFF

CFFCFF
UCFF  

UCFFit adalah arus kas pendanaan kejutan perusahaan i pada tahun t. 

CFFit adalah arus kas pendanaan perusahaan i pada tahun t. 

CFFit-1 adalah arus kas pendanaan perusahaan i pada tahun t-1. 

· Earnings Price Ratio (EPR) yang secara sistematis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

it

it
it price

Earnings
EPR =  

· Change in Earnings Price Ratio (DEPR) yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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DEPR =EPRit-EPRit-1 

DEPRit adalah Change in earnings price ratio perusahaan i pada tahun t. 

EPRit adalah earnings price ratio prusahaan i pada tahun t. 

EPRit-1 adalah earnings price ratio perusahaan i pada tahun t-1. 

Baik earnings price ratio maupun changes in earnings price ratio dihitung 

secara harian selama periode pengamatan dengan menggunakan window 

period yang sama untuk menghitung return saham. DEPR ini diubah 

menjadi variabel dummy, dimana perubahan positif ditandai dengan 1 

sedangkan perubahan negatif ditandai dengan 0. 

 

D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

      Data yang digunakan untuk menguji relevansi informasi arus kas ini 

merupakan data sekunder yang terdiri dari; 

· Laporan keuangan auditan untuk tutup tahun buku 31 Desember dan sudah 

menyertakan laporan arus kas kedalam pelaporan keuangannya. Laporan 

keuangan ini diperoleh dari pojok BEJ program Magister Manajemen 

Universitas Gajah Mada. 

· Data tanggal publikasi laporan keuangan yang digunakan untuk 

menentukan  harga saham dan return saham disekitar tanggal publikasi 

laporan keuangan. Window period yang digunakan yaitu 3 hari sebelum 

tanggal publikasi laporan keuangan sampai dengan 3 hari sesudah tanggal 

publikasi laporan keuangan. Window period yang pendek ini dipilih untuk 

mengurangi confounding effect yang nantinya dapat mempengaruhi data. 
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Data tanggal publikasi laporan keuangan diperoleh dari harian Bisnis 

Indonesia dan Pojok BEJ universitas Sebelas Maret. 

· Data harga saham setiap emiten yang termasuk dalam sampel penelitian 

selama window period antara tahun 1998-2003. Data harga saham selama 

periode pengamatan didapat dari Pusat Pengembangan Akuntansi (PPAK) 

Universitas Gajah Mada. 

· Data return saham realisasi (Actual Return) selama periode pengamatan. 

Return saham ini diperoleh dari Pusat Pengembangan Akuntansi (PPAK) 

Universitas Gajah Mada. 

E. Metode Analisis Data 

      Alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi model non 

linier. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H01) adalah: 

))7()^*((         

))6()^*(())5()^*((         

))4(^(*))3(^(*))2(^(*)1(

cabsEPRabsUCFF

cabsEPRabsUCFIcabsEPRabsUCFO

cabsUCFFcabsUCFIcabsUCFOcR

itit

itititit

itititit

+
++

=
 

Sedangkan model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ke dua (H02) 

adalah: 

))7()^*((        

))6()^*(())5()^*((        

))4(^(*))3(^(*))2(^(*)1(

cEPRabsabsUCFF

cEPRabsabsUCFIcEPRabsabsUCFO

cabsUCFFcabsUCFIcabsUCFOcR

itit

itititit

itititit

D+
D+D+

=
 

      Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas dari masing-masing 

koefisien parameter. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 

yang telah ditentukan, maka hipotesis nol dapat ditolak oleh data. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



      Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, pengujian terhadap asumsi regresi 

dilakukan terlebih dahulu. Uji asumsi kalsik yang dilakukan antara lain: 

· Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan Jargue Bera test 

untuk mengetahui apakah datanya normal atau tidak. Apabila JB hitung > 

c2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual adalah 

berdistribusi normal ditolak. Sedangkan apabila JB hitung < c2 tabel, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa residual adalah berdistribusi normal 

tidak ditolak. 

· Uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1. untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Pengambilan 

keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

a) Jika du < DW < (4-du), maka hipotesis yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi diterima. 

b) Jika DW < dl, maka terdapat autokorelasi positif. 

c) Jika DW > (4-dl), maka terdapat autokorelasi negatif. 

d) Jika dl < DW < du, maka tidak menghasilkan keputusan yang pasti. 

· Uji heteroskedastisitas yang bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Uji White dilakukan untuk mengetahui apakah 
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dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Apabila nilai 

probabilitas dalam uji white < tingkat signifikansi yang ditentukan, maka 

dapat dikatakan bahwa terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 

· Uji linieritas yang dilakukan dengan melihat sebaran data melalui scater 

plots. 

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis dan pembahasan hasil pengujian 

hipotesis beserta dengan uji asumsi klasik yang merupakan uji 
asumsi regresi. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan 
tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Indonesian 
Capital Market Directory 2003 (ICMD 2003). Berikut ini merupakan 
rincian sampel yang datanya dipergunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Sampel Perusahaan Manufatur 
Jumlah perusahaan manufaktur yang tercatat dalam 
ICMD 2003 
Jumlah perusahaan yang datanya tidak lengkap 
Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel 
penelitian 

182 
141 
41 

Sumber : ICMD 1999-2003 

A. Pengujian Hipotesis Pertama dengan Earnings Price Ratio Sebagai 

Variabel Moderasi. 

 
1. Uji Asumsi Klasik 

Supaya menghasilkan nilai parameter model penduga yang sahih, maka asumsi klasik 
regresi seperti asumsi normalitas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi 
multikolinieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas harus dipenuhi. 
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a. Uji normalitas 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 
Tahun Window 

Period 
x2 tabel 
 df = 6 

Jarque-
Bera  
JB 

Statistic 
2000 

 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 

2003 

t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

12,5916 
 
 
 
 
 
 

12,5916 
 
 
 
 
 
 

12,5916 
 
 
 
 
 

12,5916 
 
 
 
 
 

14,62742 
148,0691 
27,24250 
18,97674 
77,31675 
113,7352 
255,1916 
833,4317 
88,43968 
78,63004 
41,09460 
92,02824 
25,98165 
4,477035 
9,047267 
1,555831 
33,63947 
325,1887 
5,629602 
49,45868 
24,05985 
73,13053 
7,201359 
9,175299 
39,39985 
35,76641 
18,66193 
7,162341 
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Sumber : data yang diolah 
Asumsi normalitas menyatakan bahwa dalam model regresi, variabel dependen 

dan variabel independen keduanya memiliki distribusi yang normal. 
Untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel 
independen memiliki distribusi yang normal atau tidak, maka 
dilakukan Jarque-Bera Normality Test. 

Suatu data dianggap berdistribusi normal menurut Jarque-Bera Normality Test ini 
apabila Skewness Coefficient adalah nol (S = 0) dan Kurtosis 
Coefficient adalah tiga (K = 3). Selain itu, jika probabilitas Jarque-
Bera Statistic rendah dan nilai Jarque-Bera Statistic itu sendiri jauh 
dari nilai nol dan lebih besar dari nilai x2 tabel pada tingkat 
signifikansi yang ditentukan (JB statistic > x2), maka hipotesis yang 
menyatakan bahwa residual didistribusikan secara normal ditolak. 
Sedangkan, apabila probabilitas Jarque-Bera Sattistic tinggi serta 
Jarque Bera statistic mendekati nilai nol dan lebih kecil dari x2tabel 
pada tingkat signifikansi yang ditentukan, maka hipotesis yang 
menyatakan bahwa residual didistribusikan secara normal tidak dapat 
ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa residual tidak didistribusikan secara 
normal hampir ke semua periode pengamatan. Hal ini disebabkan 
karena nilai Jarque-Bera Statisticnya melebihi nilai x2tabel pada 
tingkat signifikansi yang ditentukan, sebagai contoh pengamatan di 
tahun 2000 pada hari ketiga sebelum tanggal publikasi laporan 
keuangan. Dalam periode pengamatan ini, nilai JB statistic adalah 
14,62742 dan nilai ini lebih besar dari nilai x2tabel dengan 
signifikansi 5% yaitu 12,5916, oleh karena itu hipotesis yang 
menyatakan bahwa residual data didistribusikan secara normal tidak 
dapat diterima. Meskipun sebagian besar datanya tidak berdistribusi 
normal, ada beberapa data yang memiliki distribusi yang normal 
sebagai contoh data tahun 2001 pada hari ketiga setelah tanggal 
publikasi laporan keuangan yang nilai JB statisticnya 4,477035 lebih 
kecil dari x2tabel sebesar 12,5916.  

Dalam penelitian ini, asumsi normalitas tetap dianggap terpenuhi secara apriori 
karena menurut Central Limit Theorem apabila jumlah data yang 
diamati cukup besar maka residual data diasumsikan didistribusikan 
secara normal atau mendekati normal. Hasil pengujian asumsi 
normalitas dapat dilihat dalam Tabel 4.2. 

 
b. Uji Autokorelasi 
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Autokorelasi 

Keterangan 

 
Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak terjadi autokorelasi 

Tidak ada keputusan 
autokorelasi positif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak terjadi autokorelasi 

Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 

 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi positif 

Tidak ada keputusan 
autokorelasi positif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi positif 

Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 

 
Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak terjadi autokorelasi 

Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 

 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 
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Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 

Tidak terjadi autokorelasi  
Tidak ada keputusan 
autokorelasi negatif 
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Sumber : data yang diolah 
Masalah autokorelasi muncul ketika terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. alat 
untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah 
Durbin Watson Test . Acuan yang digunakan untuk memutuskan ada 
atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 
· DW<dl maka terjadi autokorelasi positif. 

· dl<DW<du maka tidak menghasilkan keputusan apakah terjadi 

autokorelasi positif atau tidak. 

· du<DW<4-du maka tidak terjadi autokorelasi. 
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· 4-du<DW<4-dl maka tidak menghasilkan keputusan pakah terjadi 

autokorelasi negatif atau tidak. 

· DW>4-dl maka terjadi autokorelasi positif. 

Dari hasil pengujian Durbin Watson dapat diketahui bahwa data selama dalam 
periode pengamatan tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif, 
namun terdapat banyak data yang berada dalam area yang tidak 
menghasilkan keputusan (inconclusion) ada atau tidaknya autokorelasi 
baik itu autokorelasi positif ataupun negatif, sebagai contoh 
pengamatan di tahun 2000  pada tanggal publikasi laporan keuangan. 
Dalam pengamatan ini nilai DW sebesar 1,802476, nilai ini terletak 
diantara dl dan du sehingga tidak menghasilkan keputusan apakah 
terdapat autokorelasi positif atau tidak. Sedangkan ditahun 2000 pada 
hari ketiga setelah tanggal publikasi laporan keuangan, nilai DW 
sebesar 2,32631. nilai ini terletak diantara 4-du dan 4-dl 
(2,146<2,32631<2,825), oleh sebab itu nilai ini juga tidak 
menghasilkan keputusan apakah terjadi autokorelasi negatif atau tidak. 

Keputusan yang pasti bahwa tidak terjadi autokorelasi dihasilkan pada pengamatan 
di tahun yang sama pada hari ketiga sebelum tanggal publikasi 
keuangan karena nilai DW yang dihasilkan adalah sebesar 2,143066. 
Nilai ini terletak diantara du dan 4-du (1,854<2,143066<2,146). 
Apabila dalam penelitian ini terjadi atutokorelasi maka dilakukan 
tindakan perbaikan dengan Newey-West yang akan menaikkan nilai 
standar error. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat dalam tabel 
IV.3 

 
c. Uji heteroskedastisitas 

 
TABEL IV.5 HASIL PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS 

Tahun Window 
Period 

n.R2 x2, df = 
8 

2000 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 

t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 

17,33121 
10,65007 
1,945885 
3,166892 
3,155721 
1,454507 

 
34,09187 
7,735675 
2,850958 
2,006926 
4,630989 
7,373160 

15,5073 
 
 
 
 
 
 

15,5073 
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2002 

 
 
 
 
 
 

2003 

t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

6,355911 
5,108790 
8,826886 
3,778893 
7,494163 
14,06203 
3,966206 
30,48783 
1,185575 
16,99959 
32,59069 
1,109853 
0,549909 
20,95491 
5,548760 

 
15,5073 

 
 
 
 
 
 

15,5073 
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Sumber : data yang diolah 
Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel IV.4. dari tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa beberapa data dalam pengamatan mengalami 
masalah heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas ini muncul 
karena adanya ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. 

Pengamatan pada hari ketiga sebelum tanggal publikasi laporan keuangan di tahun 
2001 mengalami masalah heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan 
nilai n.R2 adalah 34,09177, nilai ini melibihi nilai x2 dengan signifikansi 
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5% pada df = 8, yaitu 15,5073 (34,09177>15,5073). Meskipun 
mengalami heteroskedastisistas, data ini dapat diperbaiki dengan White’s 
Heteroscedasticity Consisten Variance and Standar Error yang akan 
menaikkan nilai standar error sehimgga masalah heteroskedastisitas tidak 
akan mengganggu model regresi. 

 
2.  Pengujian hipotesis pertama 
 

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2000 arus kas 

pendanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham baik itu 

sebelum tanggal publikasi laporan keuangan maupun sesudah tanggal 

publikasi laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi 

arus kas sebelum diinteraksikan dengan earnings price ratio dan sesudah 

diinteraksikan dengan earnings price ratio. Nilai signifikansi arus kas 

pendanaan tiga hari sebelum tanggal publikasi laporan keuangan sebesar 

0,0235 (sebelum diinteraksikan dengan EPR) dan 0,0423 (sesudah 

diinteraksikan dengan EPR). satu hari sebelum tanggal publikasi laporan 

keuangan, nilai signifikansi arus kas pendanaan adalah 0,0037 (sebelum 

diinteraksikan) dan 0,0005 (sesudah diinteraksikan dengan EPR). Sedangkan 

satu hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan nilai tersebut menjadi 

0,0412 (sebelum diinteraksikan dengan EPR) dan 0,0285 (sesudah 

diinteraksikan dengan EPR). Selain itu, arus kas investasi juga memiliki 

pengaruh yang signifikan pada hari kedua setelah tanggal publikasi laporan 

keuangan dengan nilai signifikan 0,03 (sebelum diinteraksikan dengan EPR) 

dan 0,0458 (sesudah diinteraksikan dengan EPR).  

Meskipun signifikan, arus kas pendanaan hanya menjelaskan 23,12% 

terhadap return saham sedangkan 76,88% dijelaskan oleh faktor-faktor yang 
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lain. Hal ini dapat dilihat dari R2 tiga hari sebelum tanggal publikasi laporan 

keuangan, yaitu sebesar 0,23118. Nilai R2 ini meningkat sebesar 2,42% satu 

hari sebelum tanggal publikasi laporan keuangan menjadi 0,255376 (25,54%), 

namunh menurun sebesar 16,62% menjadi 0,065009 sehari setelah tanggal 

publikasi laporan keuangan. 

Dari nilai R2 sebesar 0,087316, dapat dikatakan bahwa arus kas 

investasi menjelaskan 8,73% terhadap return saham di tahun 2000 pada hari 

kedua setelah tanggal publikasi laporan keuangan, sedangkan 91,27% 

dijelaskan oleh faktor lain diluar model. 

Pada tahun 2001, terlihat hanya arus kas investasi yang mempunyai 

relevansi terhadap return saham dihari kedua setelah tanggal publikasi laporan 

keuangan. ini dibuktikan dengan signifikansi yang menunjukkan nilai sebesar 

0,0000 sebelum diinteraksikan dengan EPR dan 0,0001 sesudah diinteraksikan 

dengan EPR. Relevansi terhadap return saham ini memiliki nilai R2 sebesar 

0,64025, berarti arus kas investasi memiliki kekuatan penjelas terhadap return 

saham sebesara 36,4% dan 63,6% lainnya dijelaskan oleh faktor lain. 

Berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang tidak pernah 

menyebutkan bahwa arus kas operasi memiliki relevansi terhadap return 

saham, tahun 2002 ini menunjukan bahwa arus kas operasi memiliki relevansi 

terhadap return saham sehari sebelum tanggal publikasi laporan keuangan. 

Sehari sebelum tanggal publikasi laporan keuangan signifikansi arus kas 

operasi menunjukan nilai 0,0041 sebelum diinteraksikan dengan EPR dan 

0,0023 sesudah diinteraksikan dengan EPR. Sayangnya arus kas operasi ini 
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juga hanya dapat menjelaskan return saham sebesar 11,94% dengan nilai R2 

sebesar 0,119428, ini berarti 88,06% dijelaskan oleh faktor lain diluar arus kas 

operasi. 

Nilai R2 ini meningkat sebesar 18,45% menjadi 0,303896 dihari kedua 

setelah tanggal publikasi laporan keuangan, dengan nilai signifikan sebesar 

0,0041 sebelum diinteraksikan dengan EPR dan 0,0131 setelah diinteraksikan 

dengan EPR. 

Arus kas pendanaan secara statistik mempunyai relevansi terhadap 

return saham pada tanggal publikasi laporan keuangan ditahun 2002. 

Signifikansi t menunjukan nilai sebesar 0,0356 (3,65%) sebelum 

diinteraksikan dengan EPR dan 0,0211 (2,11%) sesudah diinteraksikan 

dengan EPR. kedua nilai ini dibawah tingkat signifikansi yang ditentukan 

yaitu 5%, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan antara arus kas 

pendanaan terhadap return saham, walaupun arus kas pendanaan itu hanya 

dapat menjelaskan return saham sebesar 14,73%. 

Untuk tahun berikutnya, tampak dua komponen arus kas yang 

memiliki relevansi terhadap return saham. Komponen arus kas itu ialah arus 

kas investasi dan arus kas operasi. Arus kas investasi berpengaruh signifikan 

satu hari sebelum tanggal publikasi laporan keuangan di tahun 2003, 

sedangkan arus kas operasi berpengaruh signifikan sehari setelah tanggal 

publikasi laporan keuangan. Arus kas investasi mempunyai nilai signifikan 

sebesar 0,005 sebelum diinteraksikan dengan EPR dan 0,0008 sesudah 

diinteraksikan dengan EPR. Nilai R2 dalam pengamatan ini ialah 0,288553 
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(28,9%), sama halnya dengan pengamatan tahun sebelumnya return saham 

lebih banyak dijelaskan oleh faktor diluar arus kas investasi itu sendiri. 

Satu hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan di tahun 2003, 

arus kas operasi menunjukan angka probabilitas yang signifikan sebesar 

0,00015 sebelum diinteraksikan dengan EPR dan 0,006 sesudah diinteraksikan 

dengan EPR. Nilai R2nya menurun dari tahun 2001 sebesar 14,43% menjadi 

0,159602, ini berarti arus kas operasi hanya dapat menjelaskan return saham 

sebesar 15,96%. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, arus kas baik itu arus kas operasi, 

arus kas investasi dan arus kas pendanaan dapat dikatakan memiliki hubungan 

nonlinier dengan return saham dengan earnings price ratio (EPR) sebagi 

variabel moderasi. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan 

adanya hubungan nonlinier antara arus kas dengan return saham yang 

dimoderasi dengan earnings price ratio dapat diterima, meskipun hanya 

memiliki nilai penjelas yang relatif kecil. Tabel berikut ini merupakan hasil 

pengujian hipotesis pertama  

TABEL IV.6 HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PERTAMA 
Rit= a.ABSDCFOt-1

b1.ABSDCFIt-1
b2.ABSDCFFt-1

b3+(ABSDCFOt-

1.ABSEPRIt)
b4+(ABSDCFIt-1.ABSEPRit)

b5+(ABSDCFFt-

1.ABSEPRit)
b6 

Window 
Period 

CFO CFI CFF CFO.EPR CFI.EPR CFF.EPR R2 
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2000 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

2001 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

2002 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

2003 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

 
0,6857 
0,6989 
0,8781 
0,9980 
0,6304 
0,6701 
0,7060 

 
0,9777 
0,8252 
0,9623 
0,9957 
0,7130 
0,8558 
0,9957 

 
0,9953 
0,4319 
0,0041* 

0,7128 
0,8932 
0,0041* 

0,9814 
 

0,9967 
0,9997 
0,1158 
0,9188 
0,0015* 
0,9712 
0,7845 

 
0,4189 
0,8802 
0,6047 
0,9946 
0,5783 
0,03* 

0,6145 
 

0,9928 
0,9524 
0,7149 
0,9973 
0,9496 
0,0000* 

0,996 
 

0,9795 
0,7182 
0,6939 
0,8506 
0,7515 
0,7089 
0,9867 

 
0,9480 
0,997 
0,005* 
0,5949 
0,1063 
0,7434 
0,9215 

 
0,0235* 

0,3334 
0,0037* 

0,9997 
0,0412* 

0,8618 
0,9955 

 
0,9974 
0,9151 
0,4412 

1 
0,5639 
0,6990 
0,9978 

 
0,9898 
0,9913 
0,7285 
0,0365* 

0,6379 
0,5380 
0,9996 

 
0,9958 
0,9982 
0,0681 
0,4079 
0,9213 
0,8081 
0,6609 

 
0,8388 
0,6265 

0,71 
0,9991 
0,6937 
0,6818 
0,7054 

 
0,9476 
0,7248 
0,9886 
0,9998 
0,6022 
0,7593 
0,9998 

 
0,9953 
0,3135 
0,0023* 
0,8024 
0,9822 
0,0131* 
0,9949 

 
0,996 

0,9997 
0,1580 
0,9462 
0,006* 
0,9827 
0,8419 

 
0,5255 
0,9720 
0,3837 
0,9947 
0,6817 
0,0458* 

0,6881 
 

0,9999 
0,9760 
0,7928 
0,9992 
0,9540 
0,0001* 

0,9964 
 

0,9856 
0,7435 
0,7109 
0,8818 
0,7657 
0,6747 
0,9875 

 
0,9897 
0,9991 
0,0008* 
0,5339 
0,062 

0,7952 
0,9276 

 
0,0423* 

0,4466 
0,0005* 

0,9994 
0,0285* 

0,7535 
0,9791 

 
0,9999 
0,8172 
0,5236 
0,9996 
0,4579 
0,6563 
0,9997 

 
0,9955 
0,9635 
0,7464 
0,0211* 
0,6691 
0,5883 
0,9950 

 
0,9917 
0,9999 
0,1272 
0,4548 
0,8712 
0,8109 
0,5277 

 
 

 
0,23118 

0,067683 
0,255376 
0,049733 

0,065009 
0,087316 
0,025933 

 
0,147598 
0,101152 
0,113539 
0,049554 
0,103376 
0,364025 
0,064347 

 
0,212103 
0,189365 
0,119428 
0,147338 
0,092808 
0,303896 
0,188719 

 
0,138010 
0,107392 
0,288553 
0,029781 
0,159602 
0,154747 
0,157941 

Sumber : data yang diolah 
*  : signifikan 
 
 
B. Pengujian Hipotesis Kedua Dengan Change In Earnings Price Ratio 

Sebagai Variabel Moderasi 

 
1. Uji Asumsi Klasik 

 
a Uji Normalitas 
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TABEL IV.7 HASIL PENGUJIAN NORMALITAS HIPOTESIS KEDUA 

Tahun Window 
Period 

JB Statistik Probabilitas x2tabel 
df = 6 

Keterangan 

2000 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 

2003 

t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

2,370326 
122,3604 
111,6665 
84,64561 
81,48420 
147,5809 
268,0262 
1193,806 
63,89342 
62,45963 
36,68263 
43,39708 
7,513817 
6,219862 
34,07637 
1,218495 
20,93690 
184,9674 
3,526178 
121,7367 
114,2374 
38,25425 
7,000582 
417,5884 
8,062400 
10,70002 
8,201762 
9,752370 

0,305696 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,023356 
0,044604 
0,000000 
0,543760 
0,000028 
0,000000 
0,171514 
0,401031 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,030189 
0,017753 
0,004748 
0,016558 
0,007626 

12,5916 
 
 
 
 
 
 

12,5916 
 
 
 
 
 
 

12,5916 
 
 
 
 
 
 

12,5916 
 
 

Normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 

Normal 
Normal 

Tidak normal 
Normal 

Tidak normal 
Tidak normal 

Normal 
Tidak normal 
Tidak normal 
Tidak normal 

Normal 
Tidak normal 

Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

Sumber  : data yang diolah 

Berdasarkan Jarque Bera Normality Test, banyak data dari 

pengamatan dalam penelitian ini yang tidak didistribusikan secara normal. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai Jarque Bera Statistic yang lebih besar dari 

nilai x2tabel dengan signifikansi 5% (JB statistic $x2tabel). Sebagai contoh 

data dalam pengamatan pada tahun 2000 di hari kedua sebelum tanggal 

publikasi laporan keuangan. Dalam periode pengamatan tersebut nilai JB 

statistik adalah 122,3604, angka ini lebih besar dari 12,5916 dan jauh 
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sekali dari nol selain itu tingkat probabilitasnyapun adalah 0,000000, 

sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam pengamatan tersebut tidak 

didistribusikan secara normal. Meskipun hanya terdapat beberapa data 

yang didistribusikan secara normal seperti pada pengamatan ditahun 2000 

di hari ketiga sebelum tanggal publikasi laporan keuangan (2,370326 < 

12,5916), data dalam penelitian ini tetap diasumsikan berdistribusi normal 

atau mendekati normal sebab dalam central limit theorem dikatakan 

bahwa apabila data yang diamati jumlahnya cukup besar, maka residual 

data dianggap berdistribusi normal atau mendekati normal 

(Triyono,1999). 

 
b. Uji Autokorelasi 

 
Ada atau tidaknya autokorelasi merupakan salah satu asumsi yang 

harus dipenuhi dalam model regresi. Oleh sebab itu dilakukan pengujian 

mengenai masalah autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson 

Test. Dengan melihat nilai Dw dan membandingkannya dengan nilai dl 

dan du sesuai dengan kriteria yang berlaku, maka kita akan dapat 

mengetahui apakah data yang dipergunakan dalam penelitian mengalami 

masalah autokorelasi atau tidak. Dalam data crossectional, masalah ini 

jarang sekali muncul oleh sebab itu, dalam penelitian ini hanya terdapat 

satu pengamatan yang mengalami masalah autokorelasi. 

Pengamatan tahun 2001 pada hari kedua setelah tanggal publikasi 

laporan keuangan merupakan merupakan pengamatan yang mengalami 
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autokorelasi. Nilai Dw dalam pengamatan ini menunjukan angka 

1,133194, angka ini berada dibawah nilai dl (1,133194 < 1,175). Oleh 

sebab dilakukan perbaikan dengan Newey West Consistent Varian and 

Standard Error yang akan menaikkan nilai standar error pengamatan 

tersebut.  

TABEL IV.8 HASIL PENGUJIAN AUTOKORELASI HIPOTESIS KEDUA 

Tahun Hari Dw dl du Keterangan  
2000 

 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 

2003 

t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

1,687346 
1,821973 
1,563840 
1,668641 
1,754261 
1,829077 
2,159200 
2,213959 
1,322343 
1,446373 
2,078940 
2,077517 
1,133194 
2,585544 
1,748230 
1,722390 
2,593997 
2,004168 
2,403996 
1,535842 
2,101526 
2,193012 
2,103989 
1,930720 
2,584054 
2,222213 
2,092907 
2,233531 

1,175 
 
 
 
 
 
 

1,175 
 
 
 
 
 
 

1,175 
 
 
 
 
 
 

1,175 

1,854 
 
 
 
 
 
 

1,854 
 
 
 
 
 
 

1,854 
 
 
 
 
 
 

1,854 

Tidak ada keputusan autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi positif 
Tidak ada keuputsan autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 
Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 
Tidak ada keputusan autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi positif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak terjadi autokorelasi 

Terjadi autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 
Tidak ada keputsan autokorelasi positif 

Tidak ada keputusan autokorelasi positif 
Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 
Tidak ada keputusan autokorelasi positif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 

Tidak terjadi autokorelasi 
Tidak terjadi autokorelasi 

Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 
Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 

Tidak terjadi autokorelasi 
 Tidak ada keputusan autokorelasi negatif 

Sumber : data yang diolah 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 
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TABEL IV.10 HASIL PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS  

Tahun Hari n.R2 x2 

(a = 5%, df = 7) 
Keterangan  

2000 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 

2003 

t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

19,56531 
5,848701 
1,988924 
3,193275 
4,822161 
5,772679 
3,461076 
2,855694 
7,918921 
2,237363 
2,258697 
6,957193 
6,908583 
5,846013 
3,835549 
5,615453 
2,253362 
7,281042 
17,65207 
0,931347 
2,919059 
4,791295 
14,93515 
1,905445 
3,916503 
4,688075 
12,43951 
6,340401 

14,061 
 
 
 
 
 
 

14,601 
 
 
 
 
 
 

14,601 
 
 
 
 
 
 

14,601 

Terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : data yang diolah 

Masalah heteroskedastisitas muncul dalam tiga kali pengamatan 

yaitu: pada tahun 2000 dihari ketiga sebelum tanggal publikasi laporan 

keuangan, pada tahun 2002 di hari pertama sesudah tanggal publikasi 

laporan keuangan dan pada tahun 2003 di hari kedua sebelum tanggal 

publikasi laporan keuangan. Pada ketiga periode pengamatan tersebut, 

nilai n.R2 berturut-turut adalah 19,56531, 17,65207 dan 14,93515. Nilai 

ini melebihi nilai x2 tabel yaitu 14,061 (19,56531>14,061, 
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17,65207>14,061 dan 14,93515>14,061). Karena terjadi 

heteroskedastisitas, maka dilakukan perbaikkan dengan White’s 

Heteroscedasticity Consistent Variance and Standard Error sehingga 

akan menaikkan nilai standar error persamaan. 

 
e. Uji Linieritas 

 
Uji linieritas dilakukan dengan melihat pencaran data yang 

terdapat dalam scatter plots. Apabila data dalam scatter plots terlihat tidak 

menyebar dan membentuk suatu pola tertentu maka dapat dikatakan 

bahwa data tersebut memiliki pola yang tidak linier (non linier). Data 

dalam penelitian ini memiliki pola non linier, hal ini disebabkan karena 

data tidak menyebar dan membentuk pola tertentu. Hasil pengujian 

linieritas dapat dilihat dari scatter plots yang terdapat dalam lampiran. 

  
2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

 
Hasil pengujian dengan model regresi non linier yang dimoderasi 

dengan Change In Earnings Price Ratio (DEPR) menunjukan bahwa pada 

tahun 2000 ketiga komponen arus kas, baik itu arus kas operasi, arus kas 

investasi maupun arus kas pendanaan memiliki angka yang signifikan 

terhadap return saham di hari ketiga sebelum tanggal publikasi laporan 

keuangan. Arus kas operasi sebelum diinteraksikan dengan DEPR memiliki 

nilai signifikansi  sebesar 0,0144 dan sesudah diinteraksikan dengan DEPR 

nilai signifikansinya menjadi 0,0333. Arus kas investasi menunjukan nilai 
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signifikansi  sebesar 0,0361 sebelum diinteraksikan dengan DEPR dan 0,0482 

setelah diinterkasikan dengan DEPR, sedangkan arus kas pendanaan sebelum 

diinteraksikan dengan DEPR memiliki nilai signifikansi 0,0002, namun 

setelah diinteraksikan dengan DEPR menjadi 0,0000. 

Nilai R2 pada periode pengamatan itu adalah 0,325972 (32,6%), ini 

berarti komponen arus kas baik itu arus kas operasi, arus kas investasi dan 

arus kas pendanaan hanya dapat menjelaskan 32,6% terhadap return saham, 

sedangkan 67,4% return saham dijelaskan oleh faktor lain selain arus kas. 

Arus kas operasi juga tampak signifikan pada tanggal publikasi 

laporan keuangan di tahun 2000. Arus kas operasi itu memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,0053 sebelum diinteraksikan dengan DEPR dan 0,0049 

setelah diinteraksikan dengan DEPR. Walaupun arus kas operasi ini memiliki 

angka yang signifikan secara statistik terhadap return saham, arus kas operasi 

ini hanya memiliki kekuatan penjelas yang relatif kecil terhadap return saham. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai R2 sebesar 0,115164 (11,52%), dengan 

demikian 88,48% faktor penjelas return saham berasal dari faktor lain. Nilai 

R2 ini cenderung untuk turun setelah tanggal publikasi laporan keuangan, hal 

ini berarti bahwa arus kas lebih memiliki relevansi nilai sebelum publikasi 

laporan keuangan dari pada setelah publikasi laporan keuangan. 

Pada tahun 2001 di hari kedua sebelum tanggal publikasi laporan 

keuangan, terlihat arus kas pendanaan menunjukan hasil signifikan baik 

sebelum maupun setelah diinteraksikan dengan DEPR. Arus kas pendanaan 

menunjukan nilai yang signifikan pada 0,0228 dan 0,0125 dengan R2 sebesar 
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0,128544. Berbeda dengan hasil pada periode pengamatan tahun sebelumnya, 

satu hari sebelum tanggal publikasi laporan keuangan, terlihat bahwa arus kas 

operasi hanya signifikan setelah diinteraksikan dengan DEPR. Adapun 

signifikasi nilai CFO*DEPR adalah sebesar 0,0469 dengan R2 sebesar 

0,134416. Hasil ini serupa dengan hasil pada peride pengamatan di tahun 

2003 yaitu di hari kedua sebelum tanggal publikasi laporan keuangan, dimana 

interaksi arus kas operasi dan DEPR memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,0495. Namun pada tahun 2003, nilai R2 mengalami penurunan sebesar 

2,78% menjadi 0,106566. Dengan demikian kekuatan penjelas arus kas 

operasi terhadap return saham juga mengalami penurunan sebesar 2,78%. 

Arus kas operasi kembali menunjukan hasil yang signifikan ditahun 

2002 baik itu sebelum tanggal publikasi laporan keuangan maupun setelah 

tanggal publikasi laporan keuangan. Sebelum diinteraksikan dengan DEPR, 

pada hari kedua sebelum tanggal publikasi dan pada hari pertama setelah 

tanggal publikasi laporan keuangan nilai signifikansi arus kas operasi (CFO) 

adalah 0,0192 dan 0,026. Nilai ini berubah menjadi 0,0312 dan 0,0103 setelah 

diinteraksikan dengan DEPR. Nilai R2 diantara dua periode pengamatan ini 

juga mengalami perubahan sebesar 12,52% dari 0,245521 menjadi 0,120286. 

Pada tahun 2003, arus kas pendanaan juga terlihat signifikan 

disamping arus kas operasi. Arus kas pendanaan ini memiliki signifikansi 

sebesar 0,0414 sebelum diinteraksikan dengan DEPR dan 0,0226 setelah 

diinteraksikan dengan DEPR. Arus kas pendanaan ini hanya menjelaskan 

15,54% pada return saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai R2 sebesar 0,155437 
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yang berarti pula 84,46%  penjelas return saham berasal dari faktor lain diluar 

arus kas.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa komponen arus 

kas, baik itu arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham dalam model non 

linier apabila dimoderasi dengan DEPR, meskipun ketiga komponen arus kas 

tersebut memiliki kekuatan penjelas yang relatif kecil terhadap return saham. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai R2 yang juga memiliki nilai yang relatif kecil 

karena kurang dari 50%. Dari hasil pengujian juga tampak bahwa arus kas 

lebih memiliki nilai relevansi terhadap return saham sebelum tanggal 

publikasi laporan keuangan dan nilai relevan ini selalu berubah dari satu 

periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Meskipun demikian, 

berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan non linier antara arus kas terhadap return saham 

yang dimoderasi oleh Change In Earnings Price Ratio (DEPR) dapat diterima. 

Hasil dari pengujian hipotesis kedua ini dapat dilihat dalam tabel 4.11. 
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TABEL IV.11 HASIL PENGUJIAN HIPOTESA KEDUA 

Rit=a.ABSDCFOt-1
b1.ABSDCFIt-1

b2.ABSDCFFt-1
b3+(ABSDCFOt-

1.DEPRit)
b4+(ABSDCFIt-1.DEPRit)

b5+(ABSDCFFt-1.DEPRit)
b6 

 

Window 
Period 

CFO CFI CFF CFO*DEPR CFI*DEPR CFF*DEPR R2 

2000 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

2001 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

2002 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

2003 
t-3 
t-2 
t-1 
t 

t+1 
t+2 
t+3 

 
0,0144 
0,2117 
0,8897 
0,0053 
0,9672 
0,9336 
0,6720 

 
0,9068 
0,0884 
0,064 
0,9937 
0,1767 
0,9496 
0,7431 

 
0,5861 
0,0192 
0,744 
0,9575 
0,0260 
0,771 
0,6719 

 
0,9849 
0,0572 
0,9562 
0,8442 
0,5140 
0,6397 
0,1978 

 
0,0361 
0,972 
0,9053 
0,6365 
0,9172 
0,646 
0,4523 

 
0,8337 
0,9610 
0,4901 
0,9727 
0,5267 
0,9661 
0,6272 

 
0,5285 
0,1127 
0,9638 
0,9963 
0,416 
0,96 
0,08 

 
0,9745 
0,0894 
0,9912 
0,1794 
0,9811 
0,2359 
0,9414 

 
0,0002 
0,8073 
0,4596 
0,5495 
0,6598 
0,7856 
0,9188 

 
0,8777 
0,0228 
0,5410 
0,9998 
0,8730 
0,9760 
0,9856 

 
0,9409 
0,2102 
0,8339 
0,5977 
0,8827 
0,4779 
0,9972 

 
0,9972 
0,6337 
0,9828 
0,0414 
0,3717 
0,0879 
0,7209 

 
0,0333 
0,2496 
0,9385 
0,0049 
0,9795 
0,9496 
0,6769 

 
0,8591 
0,1121 
0,0469 
0,9980 
0,1207 
0,9724 
0,7085 

 
0,6424 
0,0312 
0,728 
0,927 

0,0103 
0,704 

0,6028 
 

0,9885 
0,0495 
0,9539 
0,8956 
0,5062 
0,7423 
0,2344 

 
0,0482 
0,999 

0,9642 
0,5882 
0,9496 
0,6659 
0,5024 

 
0,8799 
0,9422 
0,4212 
0,9795 
0,5021 
0,8955 
0,5839 

 
0,5511 
0,0999 
0,9889 
0,9887 
0,4178 
0,9679 
0,0834 

 
0,9892 
0,1164 
0,9953 
0,4648 
0,9987 
0,1775 
0,9778 

 
0,0000 
0,7612 
0,5793 
0,5182 
0,695 
0,6888 
0,9005 

 
0,8830 
0,0125 
0,9940 
0,9980 
0,8611 
0,975 
0,971 

 
0,9272 
0,2024 
0,7916 
0,5699 
0,8679 
0,4848 
0,9975 

 
0,9975 
0,7154 
0,9842 
0,0226 
0,3366 
0,0555 
0,6221 

 
0,325972 
0,115164 
0,139933 
0,081458 
0,048371 
0,062130 
0,028548 

 
0,108425 
0,128544 
0,134416 
0,064908 
0,128709 
0,215506 
0,068496 

 
0,056482 
0,245521 
0,095782 
0,027435 
0,120286 
0,085450 
0,056768 

 
0,16334 

0,106566 
0,0395918 
0,155437 
0,065877 
0,215408 
0,233814 
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BAB V  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa dengan menggunakan 

earnings price ratio dan change in earnings price ratio sebagai variabel 

pemoderasi, komponen  arus kas baik itu arus kas operasi, arus kas investasi 

dan arus kas pendanaan memiliki kandungan informasi. 

2. Ketiga komponen arus kas tersebut apabila dimoderasi dengan menggunakan 

earnings price ratio menunjukkan angka yang signifikan baik sebelum tanggal 

publikasi laporan keuangan maupun setelah tanggal publikasi laporan 

keuangan meskipun tingkat signifikansi komponen arus kas ini selalu berubah 

disetiap tahun dalam periode pangamatan. Hal ini berarti komponen arus kas 

memiliki kandungan informasi baik sebelum, pada tanggal publikasi laporan 

keuangan  maupun sesudah tanggal publikasi laporan keuangan kecuali pada 

tahun 2001. Pada tahun 2001, hasil pengujian menunjukkan bukti bahwa 

hanya arus kas investasi yang memiliki relevansi nilai informasi terhadap 

return saham yaitu pada hari kedua sesudah tanggal publikasi laporan 

keuangan.  
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3. Apabila ketiga komponen arus kas dimoderasi dengan change in earnings 

price ratio ( )EPRD , maka ketiga komponen arus kas ini akan cenderung 

signifikan sebelum tanggal publikasi laporan keuangan dan pada tanggal 

publikasi laporan keuangan, sedangkan sesudah tanggal publikasi laporan 

keuangan tidak ada komponen arus kas yang menunjukkan hasil yang 

signifikan kecuali arus kas operasi ditahun 2002 pada hari pertama setelah 

tanggal publikasi laporan keuangan. 

4. Meskipun secara statistik ditunjukkan bahwa ketiga komponen arus kas 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap return saham, namun nilai R2 

dari setiap pengujian menghasilkan angka yang relatif kecil yaitu kurang dari 

50% sehingga hanya sebagian kecil dari variasi return saham yang dijelaskan 

oleh komponen arus kas dan lebih dari 50% dijelaskan oleh faktor lain diluar 

model yang telah ditetapkan. Dengan kata lain komponen arus kas hanya 

memiliki kekuatan penjelas yang relatif kecil terhadap return saham. 

5. Berbeda dengan hasil penelitian Bambang Sutopo (2001) yang menujukkan 

hanya arus kas pendanaan yang memiliki kandungan informasi, penelitian 

dengan menggunakan model hubungan non linier ini memberikan bukti bahwa 

ketiga komponen arus kas apabila dimoderasi dengan earnings price ratio 

ataupun perubahannya memiliki kandungan informasi. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian Hodgson dan Clarke (1998) yang menyatakan 

bahwa hubungan non linier memberikan kekuatan penjelas yang lebih besar 

baik itu untuk earnings maupun arus kas. 
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Keterbatasan Dan Saran 

Disamping hasil yang telah diuraikan diatas, penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel 

dalam penelitian sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk 

perusahaan non manufaktur. 

2. Penelitian ini juga tidak membedakan perusahaan yang sahamnya aktif 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta maupun perusahaan yang sahamnya 

tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. 

3. Penelitian ini hanya memasukkan variabel earnings price ratio dan change in 

earnings price ratio sebagi variabel moderasi tanpa mempertimbangkan 

pengaruh ukuran perusahaan maupun siklus hidup perusahaan yang nantinya 

mungkin akan berpengaruh dalam hubungan komponen arus kas terhadap 

return saham. 

4. Penelitian ini juga hanya menggunakan variabel dummy dalam change in 

earnings price ratio sebagai pembeda antara perubahan yang menghasilkan 

hasil akhir positif dan hasil akhir negatif tanpa memperhatikan arah 

perubahannya, apakah perubahannya cenderung mengalami peningkatan atau 

mengalami penurunan sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mengetahui 
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besarnya hubungan komponen arus kas terhadap return saham dengan arah  

perubahan earnings price ratio. 

Dari uraian keterbatasan tersebut maka untuk penelitian yang akan datang 

perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga memasukkan perusahaan non 

manufaktur sebagai sampel dalam penelitian sehingga hasil dari penelitian 

selanjutnya dapat digeneralisasi baik untuk perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan non manufaktur. 

2. Penelitian selanjutnya juga lebih baik membedakan antara perusahaan yang 

sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan perusahaan yang 

sahamnya tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. 

3. Supaya mendapatkan hasil yang lebih spesifik maka perlu dipertimbangkan 

ukuran perusahaan ataupun siklus hidup perusahaan sehingga dapat diketahui 

hubungan komponen arus kas terhadap return saham dimasing-masing tahap 

dalam siklus hidup perusahaan atau dalam setiap ukuran perusahaan. 

4. Untuk perubahan earnings price ratio perlu dipertimbangkan arah perubahan 

apakah perubahannya menunjukkan arah yang meningkat atau menurun dan 

tidak hanya menggunakan hasil akhir perubahan earnings price ratio dalam  

variabel dummy. 
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