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ABSTRAK 

 Perusahaan memiliki dua tujuan utama yaitu laba dan ekspansi. Untuk melakukan 

ekspansi, dibutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini investor memegang peran penting 

dalam membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut, yaitu melalui kepemilikan saham. 

Dalam mengambil keputusan investasi, investor membutuhkan informasi yang berhubungan 

dengan perusahaan terutama informasi mengenai tingkat return yang diperoleh dari investasi 

tersebut. Kebutuhan informasi ini dapat diperoleh salah satunya dari laporan arus kas. 

Laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan mampu 

memprediksi jumlah kas yang mungkin didistribusikan di masa yang akan datang serta 

menilai risiko potensial atas investasi yang ditanamkan. Investor pada umumnya akan 

membeli saham dari perusahaan yang dianggap berkinerja baik. Hal ini menyebabkan 

permintaan saham meningkat dan diharapkan harga sahamnya juga meningkat.  

Skripsi ini dibuat untuk mengetahui apakah informasi dalam laporan arus kas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham baik secara parsial 

maupun simultan. Dengan tujuan, apabila memang terbukti informasi dalam laporan arus kas 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham maka untuk kedepannya investor 

dapat memanfaatkan laporan arus kas sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi.  

 Perusahaan yang diambil sebagai sampel sebanyak 13 perusahaan dari keseluruhan 

populasi sebanyak 16 perusahaan. Untuk membuktikan hipotesis di atas, penulis 

menggunakan metode penelitian asosiatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang 

diperlukan, penulis mengumpulkan data dari sumber data sekunder melalui website resmi 

BEI yaitu www.idx.co.id. 

 Untuk menghitung pengaruh antar variabel, penulis menggunakan rumus korelasi 

Pearson dan diperoleh hasilnya yaitu : 

1. Secara parsial,besarnya pengaruh informasi laporan arus kas dari aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan terhadap perubahan harga saham adalah : 20,8% , 10,2% dan 

0,7% 

2. Secara simultan,besarnya pengaruh informasi laporan arus kas terhadap perubahan harga 

saham adalah : 26,7% 

Dalam melakukan uji signifikansi, penulis menggunakan uji t untuk menguji secara parsial 

dan uji f untuk menguji secara simultan, dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa 

informasi laporan arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham 

baik secara parsial maupun simultan.  

 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

investor masih didominasi oleh faktor teknikal ataupun faktor fundamental lain seperti EPS 

(Earning per Share), kebijakan perusahaan, tingkat bunga, dan laba yang dihasilkan. 

Sehingga informasi laporan arus kas belum dapat dijadikan sebagai acuan bagi investor 

dalam mengambil keputusan investasi. 

 Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi laporan arus kas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham, namun faktor-faktor fundamental 

yang terkandung dalam laporan arus kas dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. Terutama bagi para investor yang menjadikan dividen sebagai tujuan 

utama berinvestasi, informasi dalam laporan arus kas dapat menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayarkan dividen. 

 

http://www.idx.co.id/
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