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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh laba bersih dan komponen-
komponen akrual terhadap arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang 
konsumsi. Penelitian ini menggunakan dua komponen akrual, yaitu perubahan piutang usaha dan 
perubahan persedian. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan 
perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 53 perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 11 
perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling pada 
perusahaan industri barang konsumsi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda, di mana dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum pengujian 
hipotesis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba bersih laba bersih berpengaruh signifikan 
terhadap arus kas di masa mendatang (thitung 3,746 > ttabel 2,008). Perubahan piutang usaha 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang (thitung 3,117 > ttabel 2,008) dan 
perubahan persediaan berpengaruh negatif terhadap arus kas di masa mendatang (thitung sebesar - 
5,318 <  ttabel - 2,008). Secara simultan laba bersih, perubahan piutang dan perubahan persediaan 
berpengaruh signifikan (0,000 < 0,05) terhadap arus kas operasi di masa mendatang (Fhitung 22,903 
> Ftabel  2,786). 
 
Kata Kunci : Arus Kas Operasi di Masa Mendatang, Laba Bersih,    Perubahan Piutang dan 

Perubahan Persediaan 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Pengambilan keputusan bisnis sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia  usaha. 
Melalui keputusan yang tepat, maka eksistensi perusahaan dengan adanya informasi. Faktor yang 
berperan dalam menyajikan  informasi yang dibutuhkan  bagi  para pelaku bisnis salah satunya 
adalah informasi akuntansi. Dalam informasi akuntansi terdapat laporan keuangan yang berisi 
informasi mengenai perkembangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pengguna laporan 
keuangan memanfaatkan semaksimal mungkin informasi yang diperoleh dari laporan keuangan 
yang dipublikasikan, yang akan digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja 
perusahaan dan berspekulasi terhadap keuangan perusahaan di masa yang akan datang (Widyawati 
dan Sukartha, 2016). Berdasarkan PSAK No 1 (2017) tujuan laporan keuangan adalah untuk 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan 
sumber daya manusia yang dipercayakan kepada mereka.  

Dalam memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang, para pelaku ekonomi 
membutuhkan data historis dan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam membuat keputusan, salah satunya yaitu laporan arus kas (Prayoga, 2012). 

Memprediksi arus kas operasi di masa mendatang penting dilakukan karena berguna bagi 
berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, memprediksi arus kas 
operasi di masa mendatang diperlukan untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan sekarang 
dan di masa yang akan datang, seperti menghasikan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 
memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru 
tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Sedangkan bagi pihak eksternal seperti kreditor, 
memprediksi arus kas operasi di masa mendatang  berguna untuk melihat kemampuan perusahaan 
dalam membayarkan hutang jangka pendek. 

Selain laporan arus kas, laporan laba rugi juga dapat digunakan dalam memprediksi arus 
kas di masa mendatang. Untuk mengetahui kinerja yang dihasilkan perusahaan, maka laba dapat 
menjadi salah satu parameternya. Laba menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan dan 
aktivitas perusahaan. laba berasal dari unsur-unsur seperti pendapatan dan beban yang 
berhubungan dengan aktivasi operasi perusahaan. Laba diyakini sebagai alat yang andal bagi para 
pemakainnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama untuk mengurangi 
risiko ketidakpastian. Informasi laba yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih. 
Laba bersih adalah selisih antara penghasilan yang berasal dari transaksi-transaksi perusahaan pada 
periode tertentu dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut 
(Widyawati dan Sukartha, 2016). 

Suprapto (2013) melakukan penelitian infomasi laba dalam memprediksi arus kas di masa 
mendatang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengunakan 
analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa laba kotor, laba operasi, 
dan laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus kas. Dengan kata lain, laba 
kotor, laba operasi, dan laba bersih secara parsial berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus 
kas di masa mendatang. 

Ayu dan Ni Made (2014)  melakukan penelitian kemampuan arus kas dan laba dalam 
memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan uji beda dua rata-rata sampel independen. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan yang tidak berbeda dibandingkan 
dengan laba bersih dalam memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan Consumer Goods. 

Putu & Eka (2015) melakukan penelitian analisa laba dan arus kas operasi sebagai prediktor 
arus kas di masa depan pada perusahaan manufaktur  yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa variabel laba kotor, laba operasi, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap arus kas operasi 
di masa depan, hanya variabel laba bersih yang tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi di 
masa depan. 

Perubahan piutang usaha salah satu bagian dari komponen akrual, dimana setiap piutang 
menggambarkan kewajiban perusahaan yang timbul akibat penjualan secara kredit akan 
menghasilkan peningkatan piutang, dimana pengumpulan kas dilakukan beberapa waktu 
mendatang. Sehingga, kenaikan penjualan kredit akan diikuti kenaikan atau perubahan dalam 
piutang dan aliran arus kas operasi setelah penjualan. Perubahan persediaan juga bagian dari 
komponen akrual dimana setiap kenaikan atau penurunan perubahan persediaan mengindikasikan 
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adanya kenaikan atau penurunan penjualan, dan penjualan akan mempengaruhi aliran arus kas 
masuk pada aktivitas operasi saat pendapatan diterima (Salehuddin, 2017).  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 
periode tahun dan objek penelitian. Objek penelitian yang sebelumnya mayoritas menggunakan 
perusahaan manufaktur. Dari berbagai jenis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, penelitian ini akan menyempitkan penelitiannya pada perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

Perusahaan industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri perusahaan 
manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan di setiap 
tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa produk barang konsumsi sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dan kemungkinan akan menguntungkan di masa kini maupun di masa mendatang. 
Adapun sub sektor industri barang konsumsi yaitu industri makanan dan minuman, industri 
kosmetik dan keperluan rumah tangga, industri rokok, industri farmasi dan industri peralatan rumah 
tangga. 
 
Tujuan Penelitian 

Menganalisis apakah laba bersih, perubahan piutang usaha, dan perubahan persediaan 
mempengaruhi arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 20114 – 2018. 

  
 

2. LANDASAN TEORI 
Teori Sinyal (Signal Theory) 
 Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi-informasi terkait kinerja perusahaan yang 
terdapat pada laporan keuangan seharusnya dapat mengurangi terjadinya informasi asimetri antara 
pihak manajemen dan pihak investor. Hal ini dikarenakan, seorang manajer mempunyai informasi 
yang lebih banyak dan lebih baik mengenai perusahaan dibanding investor, sehingga informasi 
yang diberikan oleh manajer dapat membantu para investor melakukan pertimbangan sebelum 
mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan (Sulistyawan, 2015). 
 Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 
terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi 
investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya penyajian keterangan, catatan atau 
gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 
kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, 
akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor dipasar modal sebagai alat analisis untuk 
pengambil keputusan investasi (Salehuddin, 2017). 
 Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi 
pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang 
diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang 
berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non keuangan yaitu informasi yang tidak 
berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan 
dan mengungkap informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan 
keuangan baik pihak dalam maupun pihak luar. Jika suatu perusahan ingin sahamnya dibeli oleh 
investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan 
transparan (Salehuddin, 2017). 
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Arus Kas 
PSAK No. 2 (2017) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri dari 
saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand deposits). Setara kas (cash equivalen) adalah 
investasi yang sifatnya sangat liquid, bejangka pendek, yang dengan cepat dapat segera 
dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan dimiliki risiko perubahan nilai 
yang tidak signifikan. Suatu perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan komponen kas dan 
setara kas serta harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan kas dengan pos yang 
sama dengan pos yang ada di neraca. 
 
Komponen – Komponen Akrual 
 PSAK No.1 (2017) menyebutkan bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, 
kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-
pos sebagai asset liabilities, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika 
pos-pos tersebut memahami definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam 
kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. 

Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang, 
atau jasa. Dalam akuntansi piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak 
perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahan 
melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan tagihan yang hanya dapat 
diselesaikan dengan diterimanya uang dimasa yang akan datang.  Piutang timbul ketika sebuah 
perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa 
mendatang. Prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada 
pelanggan, melakukan pengirian barang, penagihan dan akhirnya penerimaan pembayaran. 
  Menurut Martani, dkk (2016:196) piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak 
lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi 
penjualan atau pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. 
        Bagi perusahaan yang mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan produksi merupakan 
unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba perusahaan. dalam melaksanakan penjualan kepada 
konsumen, perusahaan dapat melakukan secara tunai maupun secara kredit. Penjualan kredit 
menimbulkan adanya piutang (Ayu dan Ni Made, 2014). 
        Persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar  untuk  sebagian  
besar  perusahaan  industri.  Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, 
penjualan secara lancar, persediaan bahan mentah dan barang dalam proses diperlukan untuk 
menjamin kelancaran proses produksi, sedangkan barangjadi harus selalu tersedia sebagai ”buffer 
stock” agar memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang timbul. Ada tiga bentuk utama 
dari persediaan perusahaan yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses dan 
persediaan barang jadi. 
       Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya 
membeli barang dagangan dan akan dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang 
telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan 
termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Pengukuran 
persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah 
(Sulistyawan, 2015) 
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mendatang adalah positif, semakin besar piutang usaha yang terjadi akan meningkatkan arus kas 
operasi di masa mendatang.  
H2: Diduga perubahan piutang usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas 
operasi di masa mendatang. 
 
Pengaruh Perubahan Persediaan Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang  
Prayoga (2012), Sulistyawan (2015), Apriliana (2014), dan Titin Kostia dan Ramon (2013) 
berpendapat bahwa perubahan persediaan perpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa 
mendatang. Selain piutang dan hutang, komponen akrual yang mempengaruhi arus kas aktivitas 
operasi adalah persediaan. Menurut PSAK No. 14 (2017), persediaan merupakan aktiva yang 
tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi, atau dalam bentuk bahan 
perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Perubahan persediaan 
menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dalam penjualan, sehingga 
mempengaruhi aliran arus kas masuk pada aktivitas operasi di masa mendatang. 
H3: Diduga perubahan persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas 
operasi di masa mendatang. 
 
Pengaruh Laba Bersih, Perubahan Piutang Usaha, dan Perubahan Persediaan Secara 
Simultan Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang  
Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Variabel laba bersih, perubahan piutang usaha, dan perubahan 
persediaan secara simultan berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi di masa mendatang 
pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.  
H4: Laba bersih, perubahan piutang usaha, dan perubahan persediaan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
 
Metode Penelitian  
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.  Metode kuantitatif adalah metode 
yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik 
(Sugiyono, 2016:8). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan 
keuangan yang diperoleh dari perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Sumber data penelitian ini adalah laporan keuangan 
perusahaan yang telah diaudit yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu 
www.idx.co.id. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber dari buku, jumal, dan skripsi. Untuk 
menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi 
logistik dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010 dan SPSS versi 23.0 for Windows. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitas 

Gambar 3.1 
Grafik Normalitas 

 
Sumber : Output SPSS 23, 2020 

 
Salah satu untuk menguji suatu data berdistribusi normal adalah dengan cara melakukan analisa 
grafik. Dalam hal ini, analisa grafik yang dilakukan adalah dengan menggunakan P-Plot. Data 
disebut normal apabila titik-titik menyebar mengikuti atau searah dengan garis diagonal. Dalam 
grafik P-plot di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah diagonal. Dengan 
hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
 
Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terdapat korelasi atar variabel 
bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pada 
penelitian ini digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance sebagai indikator 
ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusannya adalah 
apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilia VIF lebih kecil dari 10,0 maka tidak terjadi 
multikolinearitas. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Hasil Uji Multikolinearitas 
Tabel 3.1 

Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan tabel 4.1 nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki 
nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan 
tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10,00. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dan model regresi. 
 
Uji Heteroskedasitas 
Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika vairans dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan berbeda maka terjadi heteroskedasitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala 
heteroskedasitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dari grafik scatterplot di sekitar 
nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu maka telah terjasi heteroskedasitas. Adapun hasil dari uji 
heteroskedasitas adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.2 
Hasil Uji Heteroskedasitas 

 
Sumber : Output SPSS 23, 2020 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Laba Bersih .802 1.247 

Perubahan Piutang .801 1.249 

Perubahan Persediaan .998 1.002 

a. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Gambar diatas mengimplementasikan grafik scatterplot yang menjelaskan bahwa titik-titik 
menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terjadi pola tertentu 
ysng teratur pada grafik yang terbentuk. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan tidak dijumpai 
gejala heteroskedasitas pada model regresi yang digunakan. 
 
Uji Autokorelasi 
 Metode ini digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 
memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak 
baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara 
linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu period t-1 
(sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji 
Durbin Waston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
1.  Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW< -2). 
2.  Tidak terjadi Autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 <DW < +2 a.  
3.  Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2 atau DW >  +2. 
Adapun hasil dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.3 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai DW yang dihasilkan dari model regresi Sebesar 1,305. Hal 
ini berarti nilai Durbin Watson 1,305 terletak diantara -2 sampai 2 atau(-2 < DW< 2) = (-2 < 1,305 
< +2), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi auto korelasi. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda  
Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda di mana akan di uji secara empiris 
untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, 
atau untuk meramalkan variabel independen terhadap varabel dependen. Hasil uji linier berganda 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .758a .574 .549 312451.961 1.305 
a. Predictors: (Constant), Perubahan Persediaan , Laba Bersih , Perubahan 
Piutang 
b. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Tabel 3.4 
Hasil Uji Linier Berganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan uji statistik regresi yang telah dilakukan maka dapat disusun persamaan sistematis 
dari penelitian ini sebagai berikut: 
 
AKO = 170.139,938+ 0, 577 Laba Bersih + 1,684 Piutang – 2,063 Persediaan + ε 
 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa: 
a. Nilai konstanta persamaan regresi berganda diperoleh sebesar 170.139,938 berarti apabila laba 

bersih, perubahan piutang usaha dan perubahan persediaan tidak berubah atau dianggap konstan 
maka arus kas operasi di masa mendatang akan bernilai 170.139,938. 

b. Koefiensi regresi laba bersih sebesar 0,577 nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan 
bahwa laba bersih berhubungan positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan laba bersih akan meningkatkan arus 
kas operasi di masa mendatang sebesar 0,577 dengan anggapan bahwa variabel lain tetap atau 
konstan. 

c. Koefisisen regresi perubahan piutang usaha sebesar 1,684 nilai koefisien regresi yang positif 
menunjukkan bahwa perubahan piutang usaha berhubungan positif dengan arus kas di masa 
mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan perubahan piutang 
usaha akan meningkatkan arus kas operasi di masa mendatang sebesar 1,684 dengan anggapan 
bahwa variabel lain akan tetap atau konstan. 

d. Koefisien regresi perubahaan persediaan sebesar - 2,063 nilai koefisien regresi yang negatif 
menunjukkan bahwa perubahaan persediaan berhubungan negatif terhadap arus kas di masa 
mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan perubahan persediaan akan 
menurunkan arus kas di masa mendatang sebesar 2,063 dengan anggapan bahwa variabel lain 
tetap atau konstan. 

 
 
 
 

Coefficientsa 

Model 
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Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 170139.93
8 65493.469  2.598 .012 

Laba Bersih .577 .154 .382 3.746 .000 
Perubahan Piutang 1.684 .540 .318 3.117 .003 
Perubahan 
Persediaan -2.063 .388 -.486 -5.318 .000 

a. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel 
dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau p-value dengan 
taraf signifikan 0,05 . Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya 
jika p-value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. 
 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Statistik t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
 
Berdasarkan hasil uji statistik t hitung pada tabel di atas, maka hasil analisisnya sebagai berikut : 
a. Laba Bersih memiliki thitung sebesar 3,746 lebih besa r dari ttabel 2,008 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Hasil tersebut diketahui nilai signifikansi laba bersih lebih kecil dari tingkat 
signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel laba bersih memiliki pengaruh 
signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Dengan demikian, H1 diterima. 

b. Perubahaan piutang usaha thitung sebesar 3,117 lebih besar dari ttabel 2,008  dengan nilai 
signifikansi 0,003. Hasil tersebut diketahui nilai signifikansi perubahan piutang usaha lebih 
kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel perubahaan 
piutang usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Dengan demikian, H2 diterima. 

c. Perubahaan persediaan thitung sebesar - 5,318 lebih kecil dari ttabel -2,008 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Hasil tersebut diketahui nilai signifikansi perubahaan persediaan lebih kecil dari 
tingkat signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel perubahaan persediaan 
memiliki pengaruh signifikansi terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Dengan demikian, 
H3 diterima. 

 
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
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a. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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                      Tabel 3.6 
                                                Hasil Uji Statistik F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
 
Berdasarkan Tabel diatas diketahui nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi, 
artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Selain itu, dapat dilihat juga nilai Fhitung  22,903 degree of freedom (df1) = 3, dan (dfl2) = 51 maka 
diperoleh Ftabel sebesar 2,786. Nilai Fhitung > Ftabel (22,903 > 2,786) artinya, terdapat pengaruh yang 
signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. 
 
Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel arus kas operasi di masa mendatang. Nilai koefisien determinasi 
antara 0 dan 1. Nilai R2 yang mendekati angka satu berarti variabel independen penelitian 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel arus 
kas operasi di masa mendatang.  
 

Tabel 3.7 
Hasil Koefisien Determinasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Dari tabel koefisien determinasi di atas dapat di lihat bahwa besarnya Adjusted R Square (R2) 
adalah 0,549. Hasil perhitungan statistik ini bahwa kemampuan variabel independen dalam 
menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 54,9%, sedangkan sisanya 45,1% 
diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti laba kotor, laba 
operasi dan arus kas historis. 
 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.708E+12 3 2.236E+12 22.903 .000b 
Residual 4.979E+12 51 9.763E+10   
Total 1.169E+13 54    

a. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
b. Predictors: (Constant), Perubahan Persediaan , Laba Bersih , Perubahan 
Piutang 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .758a .574 .549 312451.961 1.305 
a. Predictors: (Constant), Perubahan Persediaan , Laba Bersih , Perubahan 
Piutang 
b. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Interpretasi hasil Penelitian 
Pengaruh Laba Bersih Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang 
Variabel laba bersih terhadap arus kas operasi  di masa mendatang menunjukkan tingkat signifikan 
sebesar 0,000 nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hasil thitung sebesar 3,746 lebih besar dari 
ttabel 2,008. Jadi, dapat disimpulkan H1 yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2018. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Budiyasa dan 
Sisdyani (2015), Yuwana dan Christiawan (2014) dan Titin Kostia Ramon (2013), yang 
membuktikan empiris bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa 
mendatang. Laba bersih memiliki hubungan positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Semakin tinggi nilai laba bersih maka arus  kas operasi di masa mendatang akan meningkat. 
 
Pengaruh Perubahan Piutang Usaha Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang  
Variabel perubahan piutang usaha terhadap arus kas operasi di masa mendatang menunjukkan 
tingkat signifikan sebesar 0,003 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung 3,117 
lebih besar dari ttabel 2,008. Jadi dapat disimpulkan. Jadi, dapat disimpulkan H2 yang diajukan dalam 
penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan piutang usaha 
berpengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitan yang dilakukan oleh Salehuddin (2016), Titin Kostia dan 
Ramon (2013), Prayoga (2012) dan Irmawati (2015) yang memberikan bukti empiris bahwa 
perubahan piutang usaha berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Perubahan piutang usaha memiliki pengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Semakin besar nilai perubahan piutang usaha yang terjadi akan meningkatkan arus kas operasi di 
masa mendatang. 
Dalam melaksanakan penjualan kepada konsumen, perusahaan dapat melakukannya secara tunai 
atau kredit. Penjualan kredit menimbulkan adanya piutang usaha. Pembayaran piutang usaha dari 
konsumen merupakan salah satu hal perubahan piutang. Semakin besar perubahan piutang usaha 
tidak selalu meningkatkan arus kas operasi di masa mendatang . Hal initerjadi akibat perubahan 
piutang yang besar diiringi oleh meningkatnya biaya operasi yang harus dibayarkan. Dengan 
demikian, hubungan yang terjadi antara perubahan piutang usaha dengan arus kas operasi di masa 
mendatang adalah positif. Semakin tinggi nilai perubahan piutang usaha yang terjadi maka akan 
meningkatkan arus kas operasidi masa mendatang. 
 
Pengaruh Perubahan Persediaan Terhadap  Arus Kas Operasi di Masa Mendatang 
Variabel perubahan persediaan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang menunjukkan 
tingkat signifikan 0,000 nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai nilai thitung sebesar 
– 5,318 lebih kecil dari ttabel - 2,008. Jadi, dapat disimpulkan H3 yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan persediaan berpengaruh negatif 
terhadap arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2012), Sulistyawan 
(2015), Apriliana (2014), dan Titin Kostia dan Ramon (2013) yang berikan bukti empiris bahwa 
perubahan persediaan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Perubahan persediaan 
memiliki hubungan negatif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Semakin tinggi nilai 
perubahaan persediaan maka akan menurunkan arus kas operasi di masa mendatang. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Persediaan suatu perusahaan yang besar diperkirakan akan berpengaruh terhadap penjualan yang 
besar dan kuantitas pendapatan atau laba perusahaan yang tinggi, tetapi hal ini belum tentu 
berpengaruh terhadap arus kas operasi suatu perusahaan. Persediaan yang tetap banyak di akhir 
tahun dapat mengindikasikan penjualan tidak memenuhi target sehingga pendapatan merosot dan 
akan sejalan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi yang menurun. Hal ini cenderung 
membuat arus kas operasi menjadi negatif apabila terus berjalan. 
 
 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruhlaba 
bersih dan komponen-komponen akrual terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Berdasarkan 
penelitian dan pemabahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Laba bersih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arus kas operasi di masa 

mendatang.Hal ini ditunjukkan dari hasil thitung 3,746 > ttabel 2,008 dan nilai signifikansi 0,000 < 
0,05 maka H1 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah laba bersih berpengaruh 
positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 

2. Perubahan piutang usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang. Hal ini ditunjukkan dari hasil thitung 3,117 > ttabel 2,008 dan nilai signifikansi 0,003 < 
0,05 maka H2 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah perubahan piutang usaha 
berpengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 

3. Perubahan persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang. Hal ini ditunjukkan dari hasil thitung sebesar - 5,318 < ttabel - 2,008dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka H3 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah 
persediaan berpengaruh negatif terhadap arus kas operasi di masa mendatang.  

4. Laba bersih, perubahan piutang usaha dan perubahan persediaan secara simultan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap arus kas di masa mendatang. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
Fhitung sebesar 22,903 > Ftabel 2,786 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H4 diterima. Dengan 
demikian, kesimpulannya adalah laba bersih, perubahan piutang usaha dan perubahan 
persediaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap arus kas di masa mendatang.  
 

Saran  
Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian lebih banyak 
sehingga memberikan kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, seperti 
menambah jumlah perusahaan atau memperpanjang periode penelitiannya. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk 
mengetahui faktor apa saja yang dapat memprediksi arus kas di masa mendatang. 
3. Bagi pemakai laporan keuangan, hasil analisis ini merupakan informasi yang cukup baik dalam 
berinvestasi untuk memprediksi tingkat keuntungan yang diharapkan pada periode satu tahun ke 
depan. Informasi keuangan yang dapat direkomendasikan sebagai alat peramal arus kas di masa 
mendatang salah satunya adalah laba. Dengan adanya informasi keuangan perusahaan maka 
investor dapat memperkirakan tingkat kinerja dan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 
datang 
 
 
 

ANALISIS PENGARUH LABA BERSIH DAN KOMPONEN-KOMPONEN AKRUAL (TITIS TILAM SARI, AMI AMELIA) 
82-84



 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Ayu, Indira Laksmi dan Ni Made Dwi Ratnadi. (2014). “Kemampuan Arus Kas dan Laba Dalam 
Memprediksi Arus Kas di Masa Depan. 
Budiyasa, A.A. Putu Merta & Sisdyani, Eka Ardhni. (2015). “Analisis Laba dan Arus Kas Operasi 
Sebagai Perdiktor Arus Kas di Masa Depan. ISSN: 2302-8559. E-Jurnal Akuntansi Universitas 
Udayana.13.1 
Darmawan, Adi dan Alika, R. (2012).”Hubungan Tingkat Laba Bersih Terhadap Investasi”. 
Fitri, Apriliana. (2014).” Kemampuan Laba Bersih, Arus Kas Aktivitas Operasi Historis dan 
Komponen-komponen Akrual dalam memprediksi Arus Kas Aktivitas Operasi di Masa 
Mendatang”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 
Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE 
Universitas Diponegoro. 
Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: Salemba 
Empat. 
Irmawati, Ira. (2015). “Pengaruh Komponen Akuntansi Akrual Sebagai Prediktor Arus Kas 
Aktivitas Operasi di Masa Mendatang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 
2009-2013)”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. 
Latief, Widiyanto Faisal. (2014).”Pengaruh Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi dan Deviden 
Yield Terhadap Return Saham”. 
Martini, Dwi, Veronica Siregar, Sylvia. Wardhani Aria Farahmita, Ratna, dan Tanujaya, Edward. 
(2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Emapat. 
Prayoga, Irfan Bagus Dwi. (2012). “Pengaruh Laba Bersih dan Komponen-Komponen Akrual 
Terhadap Arus Kas Aktivitas Operasi Di Masa Depan”. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
Univesitas Diponegoro. 
Ramon, Titin Kostia. (2013). “Pengaruh Kemampuan Prediktif Laba dan Arus Kas Operasi Dalam 
Memprediksi Arus Kas Operasi di Masa Depan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan 
Real Eastate yang Terdaftar di BEI 2007-2012)”. Journal of Economic. Padang: Yogyakarta: 
Universitas Negeri Padang. 
Salehuddin. (2017). “Pengaruh Laba Bersihdan Komponen Akrual Dalam  Memprdiksi 
Arus Kas Operasi di Masa Depan (Studi Empiris Pada  Perusahaan Property dan Real 
Eastate yang Terdaftar di BEI 2012- 2015)”.Yogyakarta:Universitas PGRI Yogyakarta. 
Subramanyam, K. R. dan John J. Wild. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Penerjemah Dewi Y. 
Jakarta: Salemba Empat. 
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 
Bandung:Alfabeta. 
Sulistyawan, M. (2015). “Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi dan Komponen-Kopmonen 
Akrual Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi di Masa Depan”. Diponegoro: Journal of 
Accounting, Vol. 4, No. 4, Hlm. 1-11. 
Sunyoto, Danang. (2016). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama. 
Suprapto. (2013). “ Informasi Laba Dalam Memprediksi Arus Kas di Masa Mendatang (Studi 
Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosisal, 
jilid 2. No. 2. November 2013. Hlm 63-178. 
Widiyastuti, Dwiani Rita. (2017). “ Analisis Laba, Arus Kas Operasi di Masa Depan”. Skripsi. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Widiyawati, Zuli dan I Made Surakartha. (2016). “Kemampuan Inormasi Laba dan Arus Kas Masa 
Depan. 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 20 No. 2 Januari 2021] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

83-84



 

Yuwana, Vina dan Yulis Jogi Christiawan. (2014). “ Analisis Kemampuan Laba dan Arus Kas 
Operasi Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi di Masa Depan”. Business Accounting Review, 
Vol. 2, No. 1.  

 

ANALISIS PENGARUH LABA BERSIH DAN KOMPONEN-KOMPONEN AKRUAL (TITIS TILAM SARI, AMI AMELIA) 
84-84


