


PROSIDING 
 

KONFERENSI AKUNTANSI 
KHATULISTIWA 

 

TEMA : 

“Peran Akuntan dalam Pemerintahan 
Ekonomi Daerah” 

Pontianak, 26 November 2018 

 

 

 
Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Tanjungpura 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura
Tahun 2018



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

148  

 
TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, KINERJA ARUS KAS DAN 
RETURN SAHAM 

 
Syarif Muhammad Helmi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 
 
 

Abstrak 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hubungan dan pengaruh Karakteristik 
Perusahaan, Kinerja Arus Kas dan Return Saham. Karakteristik Perusahaan diwakili melalui Ukuran 
Perusahaan yang diproksi melalui Log Total Asset, Kinerja Arus Kas diproksi dengan Devidend 
Payout Ratio. 
Pengujian statistik dilakukan atas sampel dari sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indinesia sejak 2013 hingga 2016. Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian 
ini untuk menginvestigasi hubungan antar variabel yang disebutkan. 
Temuan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang lemah dari variabel ukuran 
perusahaan dan kinerja aruskas terhadap return saham. Sementara itu variabel ukuran 
perusahaan dan kinerja arus kas keduanya tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 
 
Keywords : Karakteristik Perusahaan, Size Perusahaan, Kinerja Arus Kas, Devidend payout 

ratio, Return Saham, Sektor Defensif. 
 
 
Pendahuluan 

Memahami return saham (RS) dan hal yang mempengaruhinya merupakan salah satu 
hal sentral bagi investor dalam pertimbangan keputusan investasi. Jogiyanto Hartono (2008: 
196) mengatakan return adalah hasil (keuntungan)yang diharapkan dari investasi saham yang 
berseumber dari yield dan capital gain (loss). RS sejatinya merupakan refleksi dari tingkat 
keyakinan pasar (market confident) terhadap kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 
kekayaan yang telah ditanamkan oleh investor. Ukuran kemampuan perusahan yang 
dimaksud diproksi melalui sejumlah ukuran mulai dari kemampuan menghasilkan arus kas di 
masa depan, laba akuntansi, termasuk ukuran lainnya seperti economic value added (EVA). 

Keown (2010;18) mengatakan aksioma pertama dalam keuangan adalah “Cash is King, 
Not Profit”. Pernyataan ini dengan kuat mengisyaratkan bahwa kemampuan menghasilkan 
kas di masa depan adalah hal yang pertama dan utama bagi investor. Kemampuan 
menghasilkan arus kas umum nya diproksi melalui pertumbuhan arus kas operasi, rasio 
devidend payout, pendekatan free cash flow, maupun angka bersih dari arus kas investasi dan 
pembiayaan. 

Selain ukuran terkait kinerja arus kas perusahaan, karakteristik perusahaan juga diduga 
memiliki hubungan yang kuat terhadap return saham. Karakteristik perusahaan yang salah 
satunya diproksi melalui Ukuran perusahaan memang umum menjadi pertimbangan investor 
dalam keputusan berinvestasi. Umumnya investor berpandangan bahwa semakin besar ukuran 
perusahaan,  umumnya memiliki pelaporankeuangan dan pengelolaan operasional yang lebih 
baik. Tandelilin (2007;125) menyatakan bahwa telah banyak penelitian yang menemukan 
adanya hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return saham. Karakteristik 
perusahaan bisa diukur melalui ukuran perusahaan (firm size), rasio market to book value, dan 
rasio earning price. 

Sejumlah penelitian menujukkan bahwa Arus Kas mempunyai pengaruh positif 
terhadap RS. Kusumaningtyas, Mildawati (2016), Arlina, Sinarwati, Musmini (2014) 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 
 

64 
 

menemukan bahwa hasil arus kas operasi perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap 
RS. Penelitian lain menemukan bahwa arus kas dari kegiatan Investasi mempengaruhi RS, 
sebagaimana yang ditemukan oleh Nur Aini (2009), Suwetja (2014), Daniati dan Suhairi 
(2006) dan Arlina, Sinarwati, Musmini (2014). Pengaruh Positif arus kas dari kegiatan 
pembiayaan perusahaan ditemukan juga oleh Nur Aini (2009), Adiwiratama (2012) dan 
Arlina, Sinarwati, Musmini (2014). 

 Sementara itu, pengaruh positif karakteristik perusahaan terhadap RS yang diproksi 
melalui ukuran perusahaan  ditemukan oleh Rizal dan Ana (2016), Kusumaningtyas, 
Mildawati (2016), Arlina, Sinarwati, Musmini (2014). 

Penelitian ini memiliki kepentingan atas pengukuran kinerja arus kas perusahaan dan 
ukuran peusahaan dan RS. Namun perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah bahwa kinerja arus kas pada penelitian ini diproksi melalui Devidend 
Payout Ratio. Ukuran ini  digunakan untuk melihat sejauhmana porsi pendapatan yang 
dibagikan sebagai deviden tunai bagi perusahaan mempengaruhi RS. Pengukuran atas efek 
ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada industri 
yang sifatnya defensif ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap RS.  

Dari ulasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan Karakteristik 
Perusahaan, Kinerja Arus Kas dan Return Saham. 
 
Tinjauan Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis 
Teori Agensi 

Teori Agensi mengungkapkan hubungan antara  pemilik perusahaan (principal)  dan 
karyawan (agent). Principal merupakan pihak yang memberikan tugas kepada 
agentmengambil  keputusan(Jensen  dan  Smith, 1984).  Dalam penelitian ini, para manajer 
yang berperan sebagai pihak agen tentu akan berupaya untuk memaksimalkan kinerja 
keuangan perusahaan dengan menyajikan laporan keuangan yang dapat menarik perhatian 
para prinsipal.  

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Kabir (2011) bahwa hubungan  
prinsipal dan agen ditentukan dengan angka akuntansi sehingga memicu agen  
untuk memikirkan bagaimana akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk  
memaksimalkan  kepentingannya.  Salah  satu  bentuk  tindakan  yang  dapat  
dilakukan  agen  adalah  dengan  melakukan  manajemen  laba.  Teori  agensi  
menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan  
antara agen dan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak berusaha mencapai  
tingkat kemakmuran yang diinginkan. 

Standar akuntansi yang bersifat principle-based memberikan pelaksana keleluasaan 
untuk mengambil keputusan sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang 
dinilai dapat menguntungkan perusahaan dan kinerja keuangannya. Dengan demikian hal 
ini memungkinkan akan mengurangi sifat konservatisme perusahaan dalam mengakui beban 
dan juga laba perusahaan. 
 
Informasi Arus Kas  

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan arus kas dalam Standar Akuntansi Keuangan 
(2009)sebagai arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Kas terdiri atas saldo kas (cash 
on hand) dan rekening giro. Sedangkan setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang 
sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam 
jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.Laporan Arus Kas 
memuat kas yang diperoleh atau dibelanjakan perusahaan pada tiga aspek; (1) operasional, (2) 
Investasi, (3) Pembiayaan. 
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Return Saham  

Return saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return 
realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan 
akan terjadi di masa mendatang (Hartono, 2007:195).  

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi 
dihitung menggunakan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah 
satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasi atau return histori ini juga berguna 
sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa datang.  

Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh 
investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, 
return ekspektasi sifatnya belum terjadi.  

Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total (total 
return), return relatif (return relative),  return kumulatif  (cumulative return)  dan  return  
disesuaikan (adjusted  return).  Return total sering disebut dengan return saja. Return total 
dapat dihitung sebagai berikut:  

Return = Capital gain (loss) + Yield  
 
Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode yang lalu. 
 
 
 
 
Jika harga investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi periode lalu (Pt-1) ini 

berarti terjadi keuntungan modal (capital gain), sebaliknya terjadi kerugian modal (capital 
loss).  

Yield  merupakan  persentase  penerimaan  kas  periodik  terhadap  harga investasi  
periode  tertentu  dari  suatu  investasi.  Untuk  saham,  yield  adalah persentase dividen 
terhadap harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, yield adalah persentase bunga 
pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi periode sebelumnya. Dengan demikian, 
return total dapat juga dinyatakan sebagai berikut ini: 

 
 
 
 
Rt = Return saham pada periode ke-t 
Pt = Harga saham periode pengamatan 
Pt-1 = Harga saham periode sebelum pengamatan 
 
Return  pada penelitian  ini  hanya  mengukur efek perubahan harga (capital  gain/loss)  

dan  tidak memasukkan elemen dividen (yield).  
 
Penelitian Terdahulu 
Nuraini (2009) dalam penelitiannya dengan sampel 90 perusahaan di BEI dengan 

periode pengamatan 2007-2009 menemukan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap return saham, Arus Kas dari Aktivitas Operasi tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap return saham, Arus Kasdari Aktivitas Investasi dan Arus Kas dari 
aktivitas Pendanaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap return saham. 
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Rizal dan Ana (2015) dalam penelitiannya menemukan Laba Akuntansi, Arus Kas 
Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham.Ukuran perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.Sementara Arus kas operasi dan 
investasi tidak berpengaruh terhadap return saham. 

 Adiwiratama (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa arus kas dari investasi, 
laba akuntansi, arus kas dari operasi, arus kas dari investasi dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh pada return saham perusahaan. Akan tetapi, arus kas aktivitas keuangan 
berpengaruh terhadap return saham. Kusumaningtyas dan Mildawati (2016) dalam 
penelitiannya menemukan arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap return on equity (ROE), struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 
return on equity. Widowati (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa laba akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap retutn saham, sementara total arus kas tidak berpengaruh 
terhadap reurn saham. 

Daniati dan Suhairi (2006) dalam peneitian mereka menemukan bahwa Arus kas 
investasi, laba kotor dan ukuran perusahaan mempengaruhi return ekspektasi saham secara 
signifikan.  Sementara variabel Arus kas operasi tidak mempengaruhi return ekspektasi 
saham. Lycyanda dan Hermatika (2013) dalam penelitian mereka menemukan bahwa laba 
akuntansi berpengaruh terhadap return saham. Selain itu komponen arus kas dan total arus 
kas memoderasi hubungan laba akuntansi dengan return saham.  
 Suwetja (2014) dalam penelitiannya yang mencari Pengaruh Arus Kas Dari Aktivitas 
Operasi, Investasi DanPendanaan, Terhadap Expected Return Saham Pada 
PerusahaanTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa hanya arus kas investasi 
yang mempengaruhi return ekspektasi saham. Arlina, Sinarwati, Musmini (2014) dalam 
penelitian mereka yang mencari pengaruh Informasi Arus Kas, Laba Kotor, 
UkuranPerusahaan, dan Return On Asset Terhadap Return Saham menemukan bahwa semua 
variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 
 
Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 

Variasi dalam penelitian rujukan yang telah disebutkan diatas yang mengukur pengaruh 
arus kas langsung dari informasi laporan arus kas menunjukkan sejumlah beda hasil. 
Sementara tidak semua penelitian diatas menguji pengaruh ukuran perusahaan secara 
bersamaan. Penelitian ini mencoba menduga perspektif lain dari kinerja arus kas dalam 
bentuk persentase pendapatan yang di bagikan sebagai deviden tunai yang diukur dengan 
rasio deviden yang dibayarkan (devidend payout ratio), dan diukur bersamaan dengan 
pengaruh karakteristik perusahaan yang diwakili dengan ukuran perusahaan. Bagian penting 
dari penelitian ini adalah bahwa sampel diambil dari industri konsumer goods yang 
merupakan defensive industry. Bagi investor saham yang termasuk dalam sektor tersebut 
memiliki ketahanan terhadap volatilitas pasar.  

Berdasarkan ulasan diatas penelitian ini akan memiliki model sebagaimana 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 
Model Penelitian 

 

Ukuran 
Perusahaan 

Kinerja Arus 
Kas 

Return Saham 
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Mengacu kepada rujukan dan kerangka pemikiran yang telah diulas diatas,  penelitian 
ini mencoba menduga bahwa pada industri defensif yang tahan terhadap volatilitas pasar 
tidak terdapat pengaruh kinerja arus kas dan ukuran perusahaan pada return saham. Sehingga 
hipothesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 : Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap return Saham 
H2 : Terdapat pengaruh kinerja arus kas terhadap return saham. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan mencari hubungan dan pengaruh Karakteristik Perusahaan, 
Kinerja Arus Kas dan Return Saham. Karakteristik Perusahaan diwakili melalui Ukuran 
Perusahaan yang diproksi melalui Log Total Asset, Kinerja Arus Kas diproksi dengan 
Devidend Payout Ratio.Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk 
menginvestigasi hubungan antar variabel yang disebutkan.Pengujian statistik dilakukan atas 
sampel dari sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia sejak 2013 hingga 
2016. Dari total 57 perusahaan dipilih 22 perusahaan yang tergabung dalam subsektor 
makanan dan minuman dan kosmetik dan rumah tangga. 
 
Variabel bebas (independent variable).  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sering disebut variabel 
penyebab. Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan yang 
diproksi melalui Log Total Asset, dan Kinerja Arus Kas yang diproksi melalui devidend 
payout ratio.  
 
Variabel terikat (dependent variable).  

Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  variabel  akibat. Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah return saham yang diukur dengan membandingkan 
selisih harga tahunan dengan harga awal tiap tahun selama 4 tahun pengamatan.  
Model analisis yang digunakan adalah regresilinier berganda (multiple regression 
model)dengan OrdinaryLeast Squareyang telah diuji dan memenuhi Normalitas danAsumsi 
Klasik.  
 
Analisis dan Pembahasan 
Uji Regresi Linear Berganda 

Regresi  linier  berganda  merupakan  salah  satu  pengujian  hipotesis  untuk 
mengetahui pengaruh antara  variabel bebas (independen) terhadap variabel 
terikat(dependen).  Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil  penghitungan  Uji  Regresi  Linear 
Berganda. 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  tabel di  atas,  persamaan  regresi  yang terbentuk adalah sebagai berikut: 
 
Return Saham = - 0,750 + 0,134 Size Perusahaan - 0,006 Kinerja Kas + ε 
 
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai  konstanta  sebesar - 0,750 artinya  jika  semua  variabel independen dianggap 
konstan maka Return Saham adalah sebesar -0,750 
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2. Size memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,134 sehingga apabila 
variabel independen lain konstan, hal ini berarti setiap kenaikkan Size sebesar 1 
maka Return Saham akan bertambah sebesar 0,134. 

3. Kinerja Kas memiliki  koefisien  regresi  dengan  arah negatif sebesar -0,006 
sehingga apabila variabel independen lain konstan, hal ini berarti setiap kenaikkan 
Kinerja Kas sebesar 1 maka Return Saham akan berkurang sebesar 0,006.  

 
Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi (R Square)  

Koefisien korelasi menjelaskan bagaimana arah hubungan antara variabel independen 
dan variabel dependen. Nilai berada di antara -1 sampai dengan +1. Bila nilai r positif, 
berarti bila variabel independen naik maka variabel dependen naik. Bila nilai r negatif, 
berarti bila variabel independen naik maka variabel dependen  turun.  Koefisien  
determinasi  melambangkan  seberapa  jauh  suatu variabel independen menentukan 
perubahan nilai variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi terletak antara nol dan 
satu. Semakin mendekati nilai 1 berarti semakin besar pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji Pearson Correlations sebagaimana yang ditamplkan pada tabel diatas menunjukkan 
seluruh nilai signifikansi > 0.05 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan baik 
antara variabel Size Perusahaan dengan Return Saham, Kinerja Arus Kas dengan Return 
Saham, maupun Size Perusahaan dengan dengan Kinerja Arus Kas. 

Koefisien korelasi(R)  menggambarkan  kuatnya  hubungan  antara  variableindependen 
dengan variabel dependen. Koefisien korelasi (R) dikatakan memiliki hubungan  yang kuat 
apabila R>  0,05.  Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa koefisien korelasi (R) antara 
Size Perusahaan (X.1) dan Kinerja Kas (X.2) memiliki  hubungan  yang  lemah,  karena  
Rhitungyaitu  sebesar  0,452  yang berarti lebih kecil dari 0,05.  

Besarnya  persentase pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat dilihat 
dari  Adjusted R2,  yaitu sebesar 0,121. Dengan demikian Size Perusahaan (X.1) dan Kinerja 
Kas (X.2) hanya  berpengaruh  sebesar 12,1%  terhadap  Return  Saham  (Y). 
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Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya  
pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dengan menggunakan 
metode uji F, maupun uji t. Variabel independen yang akan diuji terdiri dari,  
SizePerusahaan dan Kinerja Kas terhadap variabel dependen yaitu Return Saham.  
 
Uji F  

Uji F atau disebut juga uji Analysis of Variance (ANOVA) pada dasarnya bertujuan 
untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 
terikatnya dalam suatu model regresi. Tingkat signifikan yang diharapkan adalah sebesar 5 
persen.  

Nilai dari tabel F dengan   α = 0,05, df1 (jumlah variabel independen dan variabel  
dependen - 1) = 3 - 1 = 2, dan df2 (jumlah data penelitian - jumlah variabel independen 
- 1) = 22 - 2 - 1 = 19, sehingga  diperoleh  nilai  Ftabel  untuk  pengujian  sebesar 3,5209.   

Berikut  hasilperhitungan dengan software SPSS Statistic 23 untuk Uji F dapat 
dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:  

Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  Size Perusahaan (X.1) dan Kinerja Kas (X.2) tidak 
berpengaruh secara  simultan terhadap  Return  Saham (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai 
Fhitung 2,441lebih kecil dari pada Ftabel 3,52. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,114 yang 
berarti lebih besar dari 0,05 
 
Uji t  

Uji   t   digunakan   untuk   mengetahui   apakah   masing-masing   variabel 
independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini  Uji  t  
dilakukan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  SizePerusahaan dan Kinerja Arus 
Kas terhadap Return Saham.  

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah sebesar 5 persen. Nilai dari distribusi t 
dengan α = 0,05/2 = 0,025 dan df (n - k - 1) = 22- 2 - 1 = 19. Dimana (n) merupakan jumlah 
data dalam penelitian, dan (k) merupakan jumlah variabel independen, sehingga diperoleh 
nilai ttabel untuk pengujian sebesar ± 2,017 dan kriteria penerimaannya sebagai berikut:  
H0 diterima jika -2,093 ≤ thitung ≤ 2,093 
H0 ditolak jika thitung> 2,093 atau thitung< -2,093.  

Berdasarkan tabel diketahuisemua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti 
size perusahaan (X.1) dengan nilai signifikansi 0,081 atau Thitung 1,840 < ttabel 2,093 dan 
kinerja kas (X.2) dengan nilai signifikansi 0,972 atau Thitung -0,035 < ttabel 2,093 tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap return saham (Y). 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hipotesa 1 dan hipotesa 2 ditolak.  
Hasil tersebut dilihat dari nilai signifikansi t yang > 5%. Itu berarti variabel size perusahaan 
(total aset) dan kinerja kas (DPR) tidak  berpengaruh  terhadap return  saham.  
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Pembahasan 
Uji korelasi Pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antar 

variabel Size Perusahaan, Kinerja Arus Kas. Sementara itu Uji Koefisien Korelasi 
menunjukkan hubungan yang lemah dari pengaruh variabel Size Perusahaan dan Kinerja Arus 
Kas terhadap Return Saham. 

Pengujian atas model penelitian R determination, menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang lemah antara size perusahaan, kinerja arus kas, dan return saham. Angka 
Adjustud R square 0,121 mengindikasikan bahwa pada model tersebut, variasi Return Saham 
hanya dapat dijelaskan sebesar 12,1% oleh variabel size dan Kinerja Arus Kas, selebihnya 
87,9% dijelaskan oleh faktor lain, Fakta seperti ini sebenarnya sejalan dengan kenyataan 
bahwa investor yang memilih saham pada sektor defensif seperti ini umumnya menggunakan 
saham defensif sebagai bumper dalam portofolio mereka untuk meredam tekanan gejolak 
pasar terhadap return portofolio. 

Persepsi yang demikian menyebabkan pemilihan saham defensif berdasarkan kinerja 
arus kas dan size perusahaan tidak terlalu diperhatikan. 

Sejalan dengan angka determinasi R, Uji Statistik F dan Uji Statistik t menunjukkan 
bahwa kedua variabel independen Size dan Kinerja Arus Kas  tidak memiliki pengaruh 
signifikan atas Return Saham, baik sacara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan 
spesifik pada sektor barang konsumsi, jika terdapat kesamaan temuan penelitian ini dengan 
penelitian lain yang berbeda sample industri nya dapat diduga karena variabel yang 
digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam rujukan penelitian ini menggunakan angka arus 
kas dari laporan arus kas. Penelitian ini secara spesifik mencoba mengukur persepsi dan 
reaksi investor terhadap bagian income yang didapatkan dalam bentuk tunai sebagaimana 
diproksikan melalui devidend payout ratio. 

Penelitian lain dalam rujukan penelitian ini sebagian besar menunjukkan bahwa size 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, temuan penelitian ini 
menunjukkan hasil yang berlawanan. Perbedaan ini dapat diduga dengan persepsi investor 
atas karakter industri atau sektor konsumsi yang tahan volatilitas, sehingga pergerakan pasar 
saham cenderung tidak mempengaruhi investor dalam melihat saham defensif. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan pada bagian sebelumnya, kesimpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat hubungan yang lemah antara karakteristik perusahaan yang diproksi melalui 

size perusahaan, Kinerja arus kas yang diproksi melalui devidend payout ratio dan return 
saham.  

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan faktor size perusahaan terhadap return saham. 
3. Tidak terdapat pengaruh sinifikan faktor kinerja arus kas terhadap return saham. 
4. Secara simultan faktor size dan kinerja arus kas tidak memiliki pengaruh terhadap return 

saham 
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