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ABSTRACT 

 

 

Istin Sari Ayu Simamora, 2019. Effects of Components of Cash Flow and Gross 

Profit on Stock Prices at PT. Gudang Garam for the period 2013-2018, Thesis  

of the Bachelor Program in the Faculty of Economics, University  of 

Accounting, Winaya Mukti. Under the guidance of Dr. H. Deden Komar 

Priatna., S.T., S.IP., M.M., CHRA 

This study aims to determine the Effect of Components of Cash Flow and Gross 

Profit on Stock Prices at PT. Gudang Garam Period 2013-2018. The research 

method used is descriptive method and correlational method. The analysis 

technique used is using multiple regression. The results of research operating, 

investment and funding cash flows, gross profit and stock prices fluctuate every 

year. Simultaneously, the components of cash flow and gross profit have a 

significant effect on stock prices, while partially the cash flow component has no 

significant effect on stock prices, in contrast to gross profit which has a  

significant influence on stock prices. the component of cash flow is very important 

for the company, the company must be able to control the volume of trading 

shares in the market, not to reduce the volume of shares and affect the increase 

and decrease in the company's stock price, in addition the company must increase 

profits from sales. Companies must maintain the consistency of the amount of 

profits generated, so as not to have an impact on the decline in stock prices, so 

companies must be able to manage the company's financial performance. 

Keywords: cash flow component, gross profit, stock price 
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ABSTRAK 

 

 

Istin Sari Ayu Simamora, 2019. Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba 

Kotor Terhadap Harga Saham Pada PT. Gudang Garam Periode 2013-2018, 

Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Dr. H. Deden Komar 

Priatna., S.T., S.IP., M.M., CHRA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komponen Arus Kas Dan 

Laba Kotor Terhadap Harga Saham Pada PT. Gudang Garam Periode 2013-2018. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode 

korelasional. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi 

berganda. Hasil penelitian arus kas operasi, investasi dan pendanaan, laba kotor 

dan harga saham mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Secara simultan bahwa 

komponen arus kas dan laba kotor berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan secara parsial kompenen arus kas berpengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham, berbeda dengan laba kotor yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. komponen arus kas sangat penting bagi 

perusahaan, maka perusahaan harus mampu mengontrol volume perdagangan 

saham di pasar, jangan sampai volume saham mengalami penurunan yang tinggi 

dan berpengaruh pada kenaikan dan penurunan harga saham perusahaan, selain itu 

perusahaan harus meningkatkan laba yang didapat dari hasil penjualan.  

Perusahaan harus menjaga konsistensi besaran keuntungan yang dihasilkan, 

sehingga tidak berdampak pada penurunan harga saham, sehingga perusahaan 

harus mampu mengelola kinerja keuangan perusahaan. 

 

Kata kunci: komponen arus kas, laba kotor, harga saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Perkembangan berbagai sektor manufaktur terus-menerus mengalami 

perubahan, tak terkecuali di sektor perekonomian. Untuk membangun kekuatan 

perekonomian suatu negara diperlukan dana investasi yang bersumber dari dalam 

negeri misal tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan devisa negara. Pasar 

modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat 

pembangunan suatu negara karena pasar modal merupakan wahana yang dapat 

menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke 

sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga- 

lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka 

dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin berkurang. 

(Anoraga, 2010:1) 

Kondisi tersebut menuntut perusahaan agar menjaga kinerja keuangannya 

dalam hal meningkatkan harga saham, salah satu faktor yang diduga 

mempengaruhi harga saham adalah komponen arus kas dan laba kotor. 

Arus kas merupakan laporan yang menyajikan aliran kas masuk (cash inflow) 

dan aliran kas keluar (cash outflow) suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. 

Laporan arus kas menjelaskan pengelolaan berupa penerimaan dan penggunaan 

kas dalam perusahaan untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang 

dinyatakan sebagai salah satu laporan keuangan pokok yang wajib disusun untuk 

pengambilan keputusan ekonomi. Laba kotor merupakan laba sebelum   dikurangi 

 

1 



2 
 

 

 

 

 

 

dengan beban pajak perusahaan. Laba kotor merupakan laba yang berasal dari 

aktivitas operasi maupun penjualan perusahaan sesudah dikurangi dengan beban 

perusahaan. Semakin besar laba kotor maka akan berpengaruh pada laba bersih 

yang dihasilkan, hal ini akan meningkatkan harga saham di pasar saham. 

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melamban sementara sentimen 

konsumen melemah pada tahun 2016. Tren ini lebih terasa di daerah yang terkena 

imbas penurunan harga komoditas, khususnya Kalimantan dan Sumatera. Kondisi 

berbeda terjadi di Jawa, Bali dan Sulawesi yang perekonomiannya tumbuh lebih 

baik. Turunnya daya beli berpengaruh pada sebagian besar kategori produk 

konsumen, namun penjualan rokok kretek hanya menurun sedikit dibanding tahun 

2015 (Laporan Tahunan PT. Gudang Garam Tbk, 2015:15). 

Kepercayaan konsumen turun sebagai akibat dari perlambatan ekonomi, 

dimana pertumbuhan lapangan kerja dan laju penurunan angka kemiskinan lebih 

rendah, harga pangan naik dan Rupiah melemah. di sektor rumah tangga secara 

nasional, belanja bahan kebutuhan pokok dan sekunder menurun sepanjang 2015, 

untuk hampir semua kategori ritel, termasuk rokok. Cuaca yang tidak menentu  

dan musim kemarau berkepanjangan akibat fenomena El Nino berdampak 

terhadap penurunan harga saham. Meskipun demikian, di tengah kondisi ekonomi 

yang tidak menentu dan persaingan pasar yang semakin ketat, Gudang Garam 

dapat mempertahankan keberadaan produknya di pasar dan menunjukkan kinerja 

yang bagus dengan marjin yang terpertahankan (Laporan Tahunan PT. Gudang 

Garam Tbk, 2015: 15). 
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Seiring dengan perkembangan zaman, masalah harga saham perusahaan 

sangat sulit untuk konsisten dalam menghasilkan closing price yang maksimal,  

hal tersebut disebabkan banyaknya pesaing sejenis di pasar saham. Perlu di tinjau 

bahwa sektor industri rokok memiliki persaingan yang sangat ketat. Sehingga 

sangat sulit dalam meningkatkan kinerja keuangannya dalam hal harga saham 

perusahaan. 

Setiap perusahaan memerlukan keuntungan maksimal untuk menunjang 

kelangsungan hidup usaha serta pencapaian tujuan perusahaan. Keuntungan 

merupakan sumber dana bagi perusahaan yang nantinya akan diolah menjadi hasil 

yang produktif dalam meningkatkan harga saham perusahaan. Harga saham 

didapat melalui hasil transaksi saham di pasar saham. Dengan demikian nominal 

laba per lembar saham tersebut akan terus berputar selama perusahaan masih 

berjalan. 

Fenomena yang terjadi pada PT. Gudang Garam, Tbk ialah pada tahun 2014 

menggaris bawahi pentingnya untuk mempertahankan pendekatan secara  

bijaksana dan disiplin dalam menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi di 

kawasan regional maupun global. Sekalipun tidak semua daerah di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang sama, gudang garam berhasil mencatat kinerja 

penjualan yang mantap. Perseroan dapat bertahan di masa yang penuh perubahan 

dan tantangan. Sejak 2013 PT. Gudang Garam, Tbk meluncurkan tidak kurang  

dari enam produk baru, memberikan variasi dan pilihan bagi pelanggan. Pada 

tahun 2015 volume penjualan Gudang Garam turun 2,4%, terutama akibat 

penurunan penjualan produk sigaret jenis rendah tar rendah nikotin. PT.    Gudang 
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Garam, Tbk terus belajar dan terus melakukan penyesuaian. Penguatan rantai 

pasokan dan strategi penjualan berhasil mempertahankan keberadaan produk PT. 

Gudang Garam, Tbk di pasar. Persediaan di tingkat peritel menjadi perhatian 

utama. PT. Gudang Garam, Tbk menyambut baik adanya peningkatan belanja 

negara untuk pembangunan infrastruktur, hal yang sangat diperlukan untuk 

menanggulangi persoalan mahalnya biaya logistik di Indonesia dibanding negara- 

negara tetangga lainnya. 

Laba kotor dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan elemen  

penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan 

datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan 

menciptakan laba yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan, kemampuan 

perusahaan untuk dapat bersaing di pasar dan kemampuan perusahaan untuk dapat 

melakukan ekspansi usaha. 

Mengenai harga saham PT. Gudang Garam, Tbk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Rata-rata Harga Saham PT. Gudang Garam, Tbk 

Tahun 2013-2018 Triwulan 

 

Tahun Harga Saham 

2013 44.138 

2014 55.069 

2015 48.275 

2016 65.050 

2017 73.356 

2018 74.350 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Gudang Garam, Tbk 

 

Berdasarkan data di atas, harga saham mengalami kenaikan, namun selama 6 

tahun  PT.  Gudang  Garam,  Tbk  mengalami   kenaikan  dan  penurunan.      Ada 
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beberapa keistimewaan yang dimiliki PT. Gudang Garam, Tbk, disamping 

menurunnya harga saham di tahun tertentu yang disebabkan adanya krisis 

ekonomi global, nilai kurs melamban yang mengakibatkan kerugian nilai kurs, 

namun pada situasi tersebut PT. Gudang Garam, Tbk mampu mempertahankan 

strategi pasar saham, diantaranya PT. Gudang Garam, Tbk pandai dalam 

melakukan open posisi di pasar saham sehingga harga saham stabil, kinerja 

keungan perusahaan yang prima yang menciptakan laba yang optimal, adanya 

pertumbuhan laba yang mampu membuat perusahaan melakukan ekspansi, 

permintaan dan penawaran PT. Gudang Garam, Tbk sangat agresif di pasar saham 

sehingga tercipta closing price yang tinggi dan nilai tukar mata uang asing dikala 

nilai kurs rupiah melonjak turun, saham PT. Gudang Garam, Tbk termasuk blue 

chip saham, Gudang Garam di pasar saham menggunakan strategi windows 

dressing yang artinya harga saham yang dipercaya akan mengalami kenaikan dan 

mampu menganalisa secara tepat trend bullish yang sehat, sehingga ketika closing 

price menghasilkan harga saham yang maksimal. (Laporan Tahunan PT. Gudang 

Garam, Tbk, 2015:16). 

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan hasil penelitian atau research gap, 

diantaranya dari penelitian yang dilakukan Mas’ut dan Nurhasanah Sijabat (2017) 

menyatakkan bahwa arus kas operasi, investasi dan pendanaan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham, namun hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Megawati (2018) yang menyatakkan komponen arus kas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan dan penurunan harga 

saham.  Selanjutnya  untuk  variabel  laba  kotor  pun  sama  terdapar   perbedaan, 



6 
 

 

 

 

 

 

berdasarkan hasil penelitian Dewi Setiawati (2018), menyatakkan bahwa laba 

kotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, namun hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Mas’ut dan Nurhasanah 

Sijabat (2017), yang menyatakkan laba kotor tidak mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Komponen Arus Kas dan Laba Kotor 

Terhadap Harga Saham Pada PT. Gudang Garam Periode 2013-2018”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Harga saham mengalami kenaikan dan penurunan, namun terdapat penurunan 

harga saham di tahun tertentu yang mempengaruhi minat para investor; 

2. Nilai kapitalisasi nilai saham setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang 

menyebabkan kenaikan dan penurunan harga saham; 

3. Persaingan sangat ketat di pasar saham sesama perusahaan  Manufaktur  

dalam meraih nilai pasar yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi nilai 

saham; 

4. Memiliki besaran komponen arus kas yang tidak stabil setiap tahunnya 

mengalami kenaikan dan penurunan; 

5. Penjualan yang diperdagangkan mengalami fluktuasi, sehingga terjadi 

kenaikan dan penurunan laba perusahaan; 
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6. Perusahaan stabil dalam melakukan transaksi saham di pasar saham; 

 

7. Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

komponen arus kas dan laba kotor terhadap harga saham. 

 
1.2.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana komponen arus kas pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013- 

2018? 

2. Bagaimana laba kotor pada pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013- 

2018? 

3. Bagaimana harga saham pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013-2018? 
 

4. Bagaimana pengaruh komponen arus kas (Aktivitas Operasi, Investasi dan 

Pendanaan) terhadap Harga Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 

2013-2018? 

5. Bagaimana pengaruh laba kotor terhadap Harga Saham pada PT. Gudang 

Garam, Tbk periode 2013-2018? 

6. Bagaimana pengaruh komponen arus kas dan laba kotor terhadap Harga 

Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013-2018? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Komponen arus kas pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013-2018; 
 

2. Laba kotor pada pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013-2018; 
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3. Harga saham pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013-2018; 
 

4. Pengaruh komponen arus kas (Aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan) 

terhadap Harga Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk periode 2013-2018; 

5. Pengaruh laba kotor terhadap Harga Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk 

periode 2013-2018; 

6. Pengaruh komponen arus kas dan laba kotor terhadap Harga Saham pada PT. 

Gudang Garam, Tbk periode 2013-2018. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak- 

pihak terkait dengan pendidikan, terlebih pada lingkup keuangan untuk 

memperluas wawasan, terutama memperkaya keilmuan khususnya komponen arus 

kas, laba kotor dan Harga Saham dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

 
1.4.2 Kegunaan Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Penulis 

 

Bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang pasar modal, khususnya 

mengenai pengaruh komponen arus kas dan laba kotor terhadap Harga  

Saham, serta dapat menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari selama 

kuliah. 
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2. Perusahaan 

 

Dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan 

keputusan keuangan, sehingga dengan penelitian ini perusahaan mendapat 

gambaran bagaimana tindakan yang harus dilakukan. 

3. Penelitian Selanjutnya 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

khususnya bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dan 

membahas serta menggambarkan lebih lanjut tentang masalah yang sama. 

4. Universitas Winaya Mukti (UNWIM) 

 

Dapat disimpan hasilnya di perpustakaan kampus, untuk menjadi acuan kelak 

bagi adik-adik tingkat akhir agar mempermudah proses pembuatan skripsi 

yang sesuai dengan judul diatas. 



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 

2.1.1 Komponen Arus Kas 
 

Didalam suatu entitas, keberadaan kas sangat diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan aktivitas perusahaan, terutama operasionalnya. Dalam hal ini, 

keberadaan kas suatu perusahaan dapat dilihat sebagai suatu aliran kas (arus kas). 

Definisi arus kas menurut Walter (2013:30) adalah : “Melaporkan arus kas 

penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan kata lain dari mana kas berasal dan 

bagaimana kas dikeluarkan”. 

Definisi arus kas menurut Harahap (2010:257) adalah : “Laporan arus kas 

memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran  kas 

suatu perusahaan pada satu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi 

pada kegiatan : operasi, pembiayaan dan investasi”. 

Definisi arus kas Menurut Erhans dan Junaedi Yusuf (2010:42) adalah  : 

“Arus masuk kas (penerimaan kas) dan arus keluar kas (pengeluaran kas)”. 

Definisi arus kas menurut Sofyan Syafari Harahap (2015:257) adalah : “Suatu 

laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan 

pengeluaran pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan 

transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa arus kas merupakan laporan 

yang menyajikan aliran kas masuk (cash inflow) dan aliran kas keluar (cash 

outflow)   suatu   perusahaan   dalam   satu   periode   tertentu.   Laporan   arus kas 
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menjelaskan pengelolaan berupa penerimaan dan penggunaan kas dalam 

perusahaan untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang dinyatakan 

sebagai salah satu laporan keuangan pokok yang wajib disusun untuk 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan arus kas mengklasifikasikan sumber dan penggunaan arus kas dalam 

tiga golongan, yaitu bersumber dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas 

pendanaan (Kieso et al, 2011:205). 

1. Aktivitas Operasi 

 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. Karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi 

dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. 

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. 

 

b. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan pemberian jasa. 

 

c. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. 

 

d. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan. 

 

2. Aktivitas Investasi 

 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan asset jangka panjang 

serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi 

adalah penting karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran  yang 

telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. Beberapa contoh dari aktivitas investasi adalah: 
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a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak terwujud dan aset 

jangka panjang. 

b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset 

jangka panjang. 

c. Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas 

entitas lain. 

d. Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang atau instrument ekuitas 

entitas lain. 

3. Aktivitas Pendanaan 

 

Aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk  memprediksi  klaim 

atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh 

dari aktivitas pendanaan: 

a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen modal lain dan 

pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham 

entitas. 

b. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya. 

c. Pelunasan pinjaman yang berasal dari pihak eksternal perusahaan yang 

memberikan pembiayaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

 

Berikut adalah contoh bentuk arus kas yang disusun dengan metode langsung 

dan metode tidak langsung. 
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Tabel 2.1 

Metode Pelaporan Arus Kas 

 

Metode Langsung Metode Tidak Langsung 

ARUS KAS DARI OPERASI 

Penerimaan Pelanggan 

Pembayaran Pemasok 

Pembayaran Pada Karyawan 

Pembayaran Bunga 

Pembayaran Pajak 

ARUS KAS DARI OPERASI 

Laba Bersih 

Penyesuaian 

Penurunan Piutang 

Peningkatan Persediaan 

Peningkatan Hutang dagang 

Penurunan Biaya Dibayar Dimuka 

ARUS KAS INVESTASI 

Pembelian Aktiva Tetap 

Penjualan Aktiva Tetap 

Pembayaran Investasi Jangka Panjang 

ARUS KAS INVESTASI 

Peningkatan Aktiva Tetap 

Penurunan Aktiva Tetap 

Peningkatan Investasi Jangka Panjang 

ARUS KAS PENDANAAN 

Penambahan Pinjaman Jangka Pendek 

Penambahan Pinjaman Jangka Panjang 

Pembayaran Dividen 

Penambahan Modal 

ARUS KAS PENDANAAN 

Peningkatan Pinjaman Jangka Pendek 

Peningkatan Pinjaman Jangka Panjang 

Pembayaran Dividen 

Penambahan Modal 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komponen arus  

kas adalah terdiri dari tiga aktivitas yang saling berkesinambungan dalam hal 

fungsinya sebagai alat keuangan perusahaan, diantaranya adalah aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan. 

 

2.1.1.1 Tujuan Laporan Arus Kas 

 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 Tahun 

2009, Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi tentang arus kas 

entitas yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk 

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 

kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. 
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Menurut Harahap (2010:259), disamping tujuan yang disebutkan di atas 

laporan arus kas juga bermanfaat untuk: 

1. Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan, merencanakan, 

mengontrol arus kas masuk dengan arus kas keluar pada masa lalu. 

2. Menilai kemampuan keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar, arus kas 

bersih perusahaan termasuk kemampuan membayar deviden di masa yang 

akan datang. 

3. Menyajikan informasi bagi investor, kreditur, memproyeksikan return dari 

sumber kekayaan perusahaan. 

4. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukan kas ke perusahaan 

5. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih di bandingkan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

6. Menilai pengaruh investasi baik secara kas maupun bukan kas dan 

transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode 

tertentu. 

 

Tujuan utama arus kas menurut Henry Simamora (2010:488) bahwa: 

 

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi tentang 

penerimaan-penerimaan kas dan pembayaran-pembayaran kas dari suatu 

entitas selama periode tertentu. Tujuan berikutnya adalah untuk 

memaparkan informasi tentang kegiatan-kegiatan operasi, investasi, dan 

pendanaan dari suatu entitas selama periode tertentu. 

 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2010:212) tujuan utama laporan 

arus kas adalah: “Menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan 

pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode”. Untuk meraih tujuan 

ini, laporan arus kas melaporkan: 

1. Kas mempengaruhi operasi selama suatu periode. 

 

2. Transaksi investasi. 

 

3. Transaksi pembiayaan. 

 

4. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode. 

 

Maka dapat disimpulkan tujuan laporan arus kas adalah untuk menyediakan 

informasi  yang  relevan  tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  kas   perusahaan 



15 
 

 

 

 

 

 

selama satu periode, serta untuk membantu investor, kreditur dan pihak lain yang 

berkepentingan dalam menganalisa kas. Laporan arus kas bermanfaat sebagai 

dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas setara kas. 

 
2.1.1.2 Langkah-langkah Penyusunan Laporan Arus Kas 

 

Adapun langkah-langkah penyusunan laporan arus kas secara sistematis yang 

dapat dilakukan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah sebagai beikut: 

1. Menghitung besar perubahan saldo kas selama setahun. Laporan arus kas 

tidak akan sempurna sampai jumlah kas dari aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan benar-benar sama dengan jumlah perubahan pada saldo kas selama 

satu tahun tersebut. 

2. Mengubah operasi dasar akrual menjadi dasar kas. Hal ini dapat dilakukan 

dengan: 

a. Menghapus keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan aktivitas 

investasi dan pendanaan agar tidak dicatat dua kali. 

b. Menghapus beban non kas seperti penyusutan. 

 

c. Menyesuaiakan perubahan saldo aktivitas jangka panjang dan hutang 

jangka pendek. 

3. Menganalisis pengaruh perubahan aktiva jangka panjang terhadap arus kas 

dari aktivitas investasi seperti perubahan dalam pabrik, dan peralatan. 

4. Menganalisis pengaruh perubahan hutang jangka panjang dan modal 

pemegang saham terhadap arus kas dari akitivitas pendanaan. 

5. Menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 

yang jumlahnya harus sama dengan peningkatan atau penurunan bersih   pada 
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perkiraan kas seperti yang dihitung dalam langkah pertama. Kemudian 

susunlah laporan keuangan arus kas yang formal dengan mengelompokkan 

susunan arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan. 

6. Menyiapkan pengungkapan tambahan, termasuk transaksi investasi dan 

pendanaan apa saja yang tidak menggunakan kas. Pengungkapan ini dibuat 

diluar laporan arus kas. Jenis transaksi yang di ungkapkan termasuk 

pembelian tanah dengan menggunakan saham, dan pelunasan obligasi dengan 

mengeluarkan saham, kas yang dibayarkan untuk beban bunga dan pajak. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

dalam penyusunan laporan arus kas terdiri dari enam langkah yaitu menghitung 

besar perubahan saldo kas selama setahun, mengubah operasi dasar akrual  

menjadi dasar kas, menganalisis pengaruh perubahan aktiva jangka panjang 

terhadap arus kas dari aktivitas investasi seperti perubahan dalam bangunan, 

pabrik, dan peralatan, menganalisis pengaruh perubahan hutang jangka panjang 

dan modal pemegang saham, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan, menyiapkan pengungkapan tambahan. 

 

2.1.2 Laba Kotor 

 

Laba kotor merupakan hasil dari penjualan bersih dikurangi dengan harga 

pokok penjualan, hal ini sejalan dengan kutipan dari Soemarso (2010:234), bahwa 

“Laba kotor (gross profit) adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan”. 
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Laba kotor merupakan “pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”. 

Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang 

langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, 

maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan. (Subramanyam,  

2011:5). 

Laba Kotor (gross Profit) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi 

biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang 

pertama sekali perusahaan peroleh. (Kasmir, 2013:303) 

Maka dapat disimpulkan bahwa laba kotor merupakan laba yang diperoleh 

dari hasil penjualan bersih yang dikurangi dengan harga pokok penjualan,  

sebelum dilakukan pengurangan dengan beban operasi. 

 
2.1.2.1 Jenis Laba 

 

Menurut Dwi Prastowo (2015:21) mengemukakan jenis-jenis laba dalam 

hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu: 

1. Laba kotor 

 

Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan 

harga pokok penjualan. 

2. Laba dari operasi 

 

Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya. 

 

3. Laba Bersih 

 

Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk 

mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban 

lain-lain. 
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Setiap perusahaan ataupun jenis usaha lainnya mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu memperoleh laba yang besar untuk dapat memperoleh keuntungan. Laba 

yang diperoleh oleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu laba 

kotor dan laba bersih. Dimana laba kotor dapat diartikan sebagai berikut: 

Dalam menyajikan laporan rugi laba akan terlihat pengklasifikasian dalam 

pengukuran laba adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2014:211): 

1. Laba kotor atas penjualan merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga 

pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor. Hasil laba bersih belum 

dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu. 

2. Laba bersih operasi perusahaan yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah 

biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. 

3. Laba bersih sebelum potongan pajak merupakan pendapatan perusahaan 

secara keseluruhan sebelum pajak perseroan yaitu perolehan dari laba operasi 

dikurangi atau ditambah. 

4. Laba bersih setelah potongan pajak yaitu laba bersih setelah ditambah atau 

dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi laba 

perseroan. 

 
2.1.2.2 Kegiatan Laba 

 

Urutan yang sering dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen 

suatu perusahaan untuk laba yang diperoleh nantinya, laba ini akan dipergunakan 

oleh perusahaan. Di dalam standar akuntansi keuangan PSAK no. 25 (menurut 

IAI) disebutkan sebagai berikut : 



19 
 

 

 

 

 

 

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporakan kinerja suatu 

perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibuthkan untuk mengambil keputusan 

tentang sumber ekonomi yang dikelola oleh sebuah perusahaan dimasa yang akan 

datang. Informasi tersebut juga sering digunakan untuk memperkirakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang akan 

disamakan dengan kas dimasa yang akan datang. Informasi tentang kemungkinan 

perubahan kinerja juga penting dalam hal ini. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa laporan laba rugi merupakan suatu 

laporan sistematis mengenai penghasilan biaya laba rugi yang diperoleh suatu 

perusahaan dalam satu periode. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi 

meliputi : 

1. Bagian pertama 

 

Menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan 

(penjualan barang dagangan/memberikan service) diikuti dengan harga pokok 

dari barang atau service yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. 

2. Bagian kedua 

 

Menunjukan biaya-biaya operasi yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya 

umum atau administrasi (operating expense). 

3. Bagian ketiga 

 

Menunjukan harga hasil yang diperoleh diluar operasi pokok  perusahaan 

yang diikuti dengan biaya diluar usaha pokok perusahaan. 

4. Bagian keempat 
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Menunjukan laba rugi yang insidentil (extra ordinary gain or loss) sehingga 

akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

 
2.1.2.3 Tujuan Laba 

 

Menurut Dwi Prastowo (2015:24) mengutarakan bahwa tujuan pelaporan laba 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai indikator efesiensi penggunaan dana yang tertahan dalam perusahaan 

yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya. 

2. Sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen. 

 

3. Sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak. 

 

4. Sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu negara. 

 

5. Sebagai kompensasi dan pembagian bonus. 

 

6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

 

7. Sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran. 

 

8. Sebagai dasar pembagian deviden. 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaporkannya laba atau 

lebih dikenal dengan laba atau rugi adalah sebagai indikator efesiensi penggunaan 

dana yang digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, penentuan, pengendalian, 

motivasi prestasi manajemen dan sebagai dasar kenaikan kemakmuran serta dasar 

pembagian deviden untuk para investor yang menanamkan modalnya pada 

perusahaan. 
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2.1.2.4 Pencapaian Laba Kotor 

 

Laba merupakan selisih antara pendapatan dengan beban, sehingga laba dapat 

mengukur masukan (dalam bentuk beban yang diukur dengan biaya) dan keluaran 

(dalam bentuk pendapatan yang diperoleh). Hal ini seperti pernyataan bahwa 

“Laba yang dicapai merupakan pengukur penting efisien dan efektivitas 

organisasi” (Ari Purwanti, 2013:217). 

Pencapaian laba kotor yang maksimal dapat tercapai bila penjualan bersih 

tinggi dari pada harga pokok penjualan. Pencapaian laba kotor adalah tercapainya 

target laba kotor yang maksimal dengan menunjukkan adanya penjualan yang 

lebih tinggi daripada harga pokok penjualan (Dwi Prastowo, 2015:15). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya atau masukan 

atau input akan menunjukkan ukuran pencapaian laba kotor apabila setelah jumlah 

penjualan diketahui sebagai salah satu faktor yang menentukan nilai laba kotor 

suatu perusahaan. 

 
2.1.3 Harga Saham 

 

Pasar modal pada dasarnya merupakan tempat bertemunya pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (surplus funds) dengan cara melakukan investasi 

dalam surat berharga yang diturunkan oleh perusahaan dan pihak yang 

membutuhkan dana (entites) dengan cara menawarkan surat berharga dengan cara 

listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai perusahaan. 

Menurut Sunariyah (2010:128) bahwa “Harga saham adalah harga selembar 

saham yang berlaku dalam pasar saat ini di bursa efek”. 
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Menurut Jogiyanto (2013:143), bahwa “Harga saham adalah harga yang 

terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar 

modal”. 

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2010:151), bahwa “Harga  

saham merupakan nilai sekarang (present value) dari penghasilan-penghasilan 

yang akan diterima oleh pemodal dimasa yang akan datang”. 

Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa harga saham adalah harga selembar 

saham yang terjadi pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Harga saham selalu mengalami fluktuasi, tergantung 

naik atau turunnya dari satu waktu ke waktu. Fluktuasi harga tergantung dari 

kekuatan permintaan dan penawaran. Apabila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan maka harga saham tersebut cenderung naik, demikian pula sebaliknya 

apabila terjadi kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun. 

Harga saham juga merupakan faktor yang membuat para investor 

menginvestasikan dananya di pasar modal dikarenakan dapat mencerminkan 

tingkat pengembalian modal. Pada prinsipnya, investor membeli saham adalah 

untuk mendapatkan Dividen serta menjual saham tersebut pada harga yang lebih 

tinggi (capital gain). Para emiten yang dapat menghasilkan laba yang semakin 

tinggi akan meningkatkan tingkat kembalian yang diperoleh investor yang 

tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. Harga saham mengalami 

perubahan naik atau turun dari satu waktu ke waktu lain, perubahan tersebut 

tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. 
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2.1.3.1 Jenis-jenis Saham 

 

Mangasa Simatupang (2010:27) mengemukakan saham dibagi menjadi dua 

jenis saham yaitu: 

1. Saham biasa (common stock) 

 

2. Saham Prefern (preferred stock) 

Ad.1.   Saham biasa (common stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasar laba 

atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang 

saham biasanya yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian 

Dividen dan penjualan aset perusahaan. Karakteristik lain dari saham biasa 

adalah Dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba. Setiap 

pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. 

Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim 

pihak sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan 

kepemilikan sahamnya kepada orang lain. 

Ad.2.   Saham preferen (preferred stock) 

 

Saham preferen adalah saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan 

mendapat prioritas utama dalam pembagian utama dalam pembagian hasil 

atas penjualan aset. Saham preferen juga merupakan saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara globalisasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap dan apabila perusahaan mengalami 

kerugian  maka  pemegang  saham  preferen  akan  mendapatkan   prioritas 
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utama dalam pembagian hasil atas penjualan aseet. Saham preferen lebih 

aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim 

terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian Dividen terlebih dahulu. 

Saham preferen sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena 

jumlahnya yang sedikit. 

 
2.1.3.2 Menentukan Harga Saham 

 

Harga saham bergerak mengambang bebas, besaran nilai saham tergantung 

penawaran dan permintaan, prinsip ekonomi berlaku disini apabila  kebutuhan 

akan saham itu tinggi sementara saham yang beredar hanya sedikit yang dilepas 

dipasaran maka nilai saham akan naik. Tetapi di saat permintaan saham rendah 

sementara saham banyak dilempar ke publik maka nilai saham tadi akan jatuh  

atau anjlok, tidak ada yang bisa menjamin bahwa nilai saham akan naik 

dikemudian hari atau malah turun. 

Karena harga saham ditentukan oleh pelaku pasar berdasarkan penawaran dan 

permintaan saham yang relevan di pasar modal, hal lain yang akan mempengaruhi 

pasokan dan permintaan saham seperti ekspektasi atau harapan di masa depan 

perusahaan serta masalah-masalah kinerja yang berkaitan dengan perusahaan yang 

bersangkutan apakah ke depan semakin baik atau semakin buruk. Sehingga para 

pelaku market menimbulkan spekulasi yang bersifat sementara. Dalam 

menentukan harga saham dapat dilihat dari harga penutupan (Closing Price), tiap 

perusahaan yang diperoleh dari harga saham pada penutupan akhir tahun per 31 

Desember dengan periode waktu dari tahun 2008-2017. (Jogiyanto, 2010:167) 
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2.1.3.3 Analisis Penilaian Saham 

 

Secara umum ada dua analisis yang sering digunakan dalam melakukan 

analisis saham, yaitu teknikal dan analisis fundamental Eduardus Tandelilin 

(2010:393). 

1. Analisis Teknikal 

 

Analisis teknikal mengasumsikan bahwa saham mencerminkan informasi 

yang ditujukan oleh perubahan di waktu lalu sehingga perubahan harga saham 

yang mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. 

2. Analisis fundamental 
 

Widoatmodjo (2010:263), bahwa “Analisis fundamental sebenarnya 

merupakan metode analisis saham dengan melakukan penilaian atas laporan 

keuangan.” 

 
2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Investor akan melakukan analisis fundamental yang merupakan penilaian 

terhadap laporan keuangan mengenai fluktuasi setiap tahunnya, seperti halnya 

dalam menganalisis komponen arus kas dan laba kotor dalam menaikan dan 

menurunkan harga saham, analisis ini merupakan bahan pertimbangan keputusan 

investasi. Fundamental, di mana analisis tersebut mempelajari hal yang berkaitan 

dengan kondisi dasar sebuah perusahaan, baik secara kuantitatif, maupun 

kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan saham yang paling 

bagus. Teknik analisis ini cenderung mempertimbangkan kinerja dan proyeksi 

perusahaan untuk memperkirakan harga saham, analisis fundamental bisa 

dilakukan dengan analisi top down dan up down, yaitu (Widoatmodjo, 2010:263). 
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Analisis Teknikal adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga 

dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut trader mengamati 

pola-pola tertentu. Analisis Teknikal bisa digunakan pada semua produk keuangan 

yang memiliki data harga. Mulai dari saham, forex, komoditas, futures, dan 

sebagainya, selain itu dengan analisis teknikal perusahaan harus mampu membuat 

open posisi di pasar saham, dengan analisis ini calon investor akan mengetahui 

perusahaan yang akan ditanamkan sahamnya, mengenai harga saham, laba kotor 

dan komponen arus kas (Eduardus Tandelilin, 2010:393). 

Teori Signalling merupakan tindakan manajemen perusahaan dimana 

manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai 

internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa masa yang  akan  datang 

untuk kepentingan investor dalam memperoleh informasi. Salah satu informasi 

tersebut khususnya mengenai harga saham di pasaran. Sinyal ini akan 

mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan 

pengumuman. Jika sinyal manajemen good news, maka dapat meningkatkan harga 

saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan bad news 

dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, 

manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

para investor. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan 

informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. (Suwarjono, 2012:32). 

Arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan 

tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  pembukuan  pada  suatu  periode   tertentu 
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dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan 

investasi. (Sofyan Syafari Harahap, 2014:257). 

Laporan arus kas mengklasifikasikan sumber dan penggunaan arus kas dalam 

tiga golongan, yaitu bersumber dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas 

pendanaan (Kieso et al, 2011:205). 

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. Karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi 

dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. 

2. Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan asset jangka panjang serta 

investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi adalah 

penting karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah  

terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan 

arus kas masa depan. 

3. Aktivitas Pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas 

arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. 

Arus kas dari aktivitas operasi memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kenaikan harga saham, hal ini disebabkan besarnya aktivitas perusahaan akan 

memberikan pengaruh terhadap laba yang dihasilkan, sehingga akan mampu 

meningkatkan harga saham di pasar saham. Pernyataan ini didukung oleh hasil 

penelitian Megawati (2018), yang menyatakkan bahwa arus kas dari aktivitas 

operasi mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 
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Arus kas dari aktivitas investasi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan dan 

penurunan harga saham, artinya dengan melakukan investasi perusahaan mampu 

melakukan ekspansi sehingga akan berpengaruh pada kenaikan dan penurunan 

harga saham. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Fajri Astuti (2013), 

yang menyatakkan bahwa arus kas dari aktivitas investasi mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 

Arus kas dari aktivitas pendanaan mampu memberikan pengaruh terhadap 

harga saham, bahwa pendanaan merupakan hal yang paling penting bagi 

kelangsungan operasi perusahaan maka dengan adanya pendanaan akan 

memberikan keuntungan yang besar di masa yang akan datang, namun harus tepat 

sasaran alokasi dananya, karena jika tidak tepat maka akan menpengaruh negatif 

terhadap harga saham. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Nur Aini 

(2009), yang menyatakkan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham. 

Laba kotor merupakan hasil dari penjualan bersih dikurangi dengan harga 

pokok penjualan, hal ini sejalan dengan kutipan dari Soemarso (2010:234), bahwa 

“Laba kotor (gross profit) adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan”. 

Laba kotor akan berpengaruh positif terhadap harga saham apabila 

pengelolaannya dilakukan dengan baik dan akurat, karena laba merupakan hasil 

dari segala aktivitas khususnya penjualan, sehingga laba mampu memberikan 

kontribusi terhadap harga saham di pasar saham, karena semakin besar laba kotor 

maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin besar. Laba merupakan salah satu 
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penilaian investor terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian 

Megawati (2018), yang menyatakkan bahwa laba kotor ber[engaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Menurut Jogiyanto (2010:143), bahwa “Harga saham adalah harga yang 

terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham dalam menentukan harga  

saham dapat dilihat dari harga penutupan (Closing Price). (Jogiyanto, 2010:167) 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.3 Hipotesis 

 

Menurut Sugiyono (2014:134) bahwa “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Dari kerangka pemikiran  yang 

telah dijabarkan oleh penulis, maka didapat beberapa hipotesis, yakni : 

H1 : Secara parsial Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Harga Saham. 

H2 : Secara parsial Arus Kas Investasi berpengaruh terhadap Harga Saham. 
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H3 : Secara parsial Arus Kas Pendanaan berpengaruh terhadap Harga Saham. 

H4 : Secara parsial Laba Kotor berpengaruh terhadap Harga Saham. 

H5 : Secara   simultan  Komponen  Arus  Kas   dan   Laba   Kotor  berpengaruh 

terhadap Harga Saham. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Metode Yang Digunakan 

 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah metode deskriptif dan metode korelasional. Menurut Anwar (2011:13), 

bahwa “Metode deskriptif adalah suatu metode yang berusaha menyimpulkan, 

menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberi gambaran yang cukup 

jelas mengenai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian 

yang dilakukan”. 

Metode deskriptif ini menuturkan atau membuat deskriptif secara otomatis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. Sedangkan, metode korelasional merupakan metode yang 

mengidentifikasi hubungan antara variabel. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2013:59), bahwa “Metode korelasional adalah hubungan yang bersifat 

sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen (mempengaruhi) dan variabel 

dependen (dipengaruhi)”. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan melaui pendekatan kuantitatif , 

karena data yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan data-data 

kuantitatif seperti likuiditas saham, dividend pershare, dan harga saham. Dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2013:13) 
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3.2 Operasionalisasi Variabel 

 

Menurut Sugiyono (2013:58), bahwa “Variabel merupakan atribut seseorang 

atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu 

objek dengan objek yang lain. Variabel juga merupakan atribut dari bidang 

keilmuan atau kegiatan tertentu”. 

 
3.2.1 Definisi Variabel 

 

1. Variabel Independen (variabel bebas) 

 

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. (Sugiyono, 2013:4). 

Dalam kaitanya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel 

independen adalah: 

a. Arus Kas Operasi (X1) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas 

dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. Karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi 

dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. 

b. Arus Kas Investasi (X2) adalah perolehan dan pelepasan asset jangka panjang 

serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi 

adalah penting karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran  yang 

telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. 

c. Arus Kas Pendanaan (X3) adalah aktivitas penting karena berguna untuk 

memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal 

entitas. 
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d. Laba Kotor (X4) adalah hasil dari penjualan bersih dikurangi dengan harga 

pokok penjualan. Laba kotor (gross profit) adalah penjualan bersih dikurangi 

harga pokok penjualan. 

2. Variabel Dependen (variabel terikat) 

 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas, atau sering disebut juga variabel terikat. 

Dimana variabel ini merupakan variabel yang di pengaruhi oleh variabel 

independen, atau sebagai variabel endogen. (Sugiyono, 2013:4) 

Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel 

dependen adalah “Harga Saham (Y) adalah harga selembar saham yang terjadi 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar 

modal”. 

 
3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

 

Untuk lebih jelasnya, tabel operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan 

sebagi berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

1 Arus Kas Adalah aktivitas penghasil Arus Kas Operasi Nominal 
 Operasi utama pendapatan entitas  dan   

 (X1) aktivitas lain yang bukan 

merupakan  aktivitas investasi 

  

  dan aktivitas pendanaan   

  
(Kieso et al, 2011:205) 

  

2 Arus Kas Adalah perolehan dan Arus Kas Investasi Nominal 
 Investasi pelepasan asset jangka   

 (X2) panjang serta investasi   

  lainnya  yang  tidak  termasuk  
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No Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 
 

setara kas 
 

 
3 Arus Kas 

Pendanaan 

(X3) 

 

 

 

4 Laba 

Kotor 

(X4) 

 
5 Harga 

Saham 

(Y) 

(Kieso et al, 2011:205) 

Adalah aktivitas penting 

karena  berguna  untuk 

memprediksi klaim atas arus 

kas masa depan oleh para 

penyedia modal entitas 

 

(Kieso et al, 2011:205) 

Adalah hasil dari penjualan 

bersih dikurangi dengan harga 

pokok penjualan 

 

(Soemarso, 2010:234) 

Harga Saham adalah harga 

selembar saham yang berlaku 

dalam pasar saat ini di bursa 

efek 

 
Arus Kas Pendanaan Nominal 

 

 

 

 

 

 
Laba Kotor Nominal 

 

 

 

 

Harga Penutupan Nominal 

 

  (Sunariyah, 2004:128)  
 

 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

 

3.3.1 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku literatur, sumber 

data dan informasi lainnya yang ada hubungannya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan masalah yang diteliti. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data 

yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukan nilai terhadap besaran variabel 

yang diwakilinya. Data tersebut di dapat dari laporan keuangan pada PT. Gudang 

Garam, Tbk Periode 2013-2018. 
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3.3.2 Cara Penentuan Data 

 

Teknik Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang 

berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Untuk 

memperoleh data dan informasi yang substansial maka penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku-buku referensi, literatur, jurnal dan lain sebagainya yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan juga mempelajari beberapa 

penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan melalui media internet. 

2. Studi Dokumentasi 

 

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara 

melihat, membaca dan mencatat data-data maupun informasi yang diperoleh dari 

website bursa efek indonesia mengenai PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013- 

2018 peneliti dapat memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian yang 

bersangkutan. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Sumber data yang penulis peroleh merupakan data yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan, dan data tersebut berasal dari sumber data sekunder berupa data 

yang di peroleh secara tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian, yang 

sifatnya membantu dalam memberikan informasi untuk bahan penelitian. Sumber 

data yang di maksud adalah dokumen-dokumen yang ada di BEI. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian 

kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian 

sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar analisis. 

 
3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

 

3.5.1 Rancangan Analisis 

 

Teknik analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda, 

Koefisien korelasi ganda, koefisien determinasi, uji F dan uji t  melalui 

perhitungan SPSS. Sebelum pada analisis regresi dilakukan, penulis harus 

melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu menggunakan SPSS 21.0, untuk 

menentukan apakah data yang diteliti mengandung penyimpangan asumsi klasik 

atau tidak, dengan analisis statistik sebagai berikut: 

1. Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. Selain itu dapat digunakan uji asumsi kolmogorov - Smirnov (K- 

S), yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013:75). 
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Bila nilai signifikan < 0,05 berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya 

bila nilai signifikan > 0,05 berarti distribusi data normal. 

b. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi Menurut (Imam Ghozali, 2013:29), uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang tahun berkaitan satu sama lainnya. Dengan  

menggunakan program SPSS, deteksi adanya problem autokorelasi adalah 

dengan melihat besaran Durbin-Watson, yaitu panduan mengenai angka D-W 

(Durbin-Watson) pada table D-X. Menurut (Duwi Priyatno, 2012:106) 

Durbin Witson dapat diambil patokan sebagai berikut: 

- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

 

- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

 

- Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

 

Autokorelasi bisa diatasi dengan berbagai cara, misalnya dengan 

melakukan transformasi data dan menambah data observasi. 

c. Uji Multikolinearitas 

 

Menurut (Imam Ghozali, 2013:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independennya. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

deteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran Variance  Inflation 



38 
 

 

 

 

 

 

Factor (VIF) dan tolerance, dengan ketentuan sebagai berikut: Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linier diantara 

variable independen dalam model regresi. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara  variabel 

independen. Bila didapat multikolinearitas maka nilai t bagi koefisien  

variabel akan menjadi kecil. Menurut Duwi Priyatno (2010:83) kriteria VIF 

sebagai berikut: 

Jika nilai VIF > 5 multikolinearitas 

 

Jika nilai VIF < 5 tidak multikolinearitas 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Dwi Priyatno, 

2010:83). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Prasyarat 

yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas. 

Jika signifikansi korelasi < 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah 

heteroskedastisitas dan jika lebih dari > 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Adapun kriteria yang digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas dengan Uji Park adalah sebagai berikut: 
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1) Jika variabel independen secara statistik signifikan terhadap variabel 

dependen nilai absolut, maka terjadi heteroskedasitas. 

2) Jika variabel independen secara statistik tidak signifikan terhadap variabel 

dependen nilai absolut, maka terjadi homoskedastisitas. 

2. Analisis Regresi Berganda 

 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena data yang 

digunakan merupakan data absolut dan peneliti hanya ingin mengetahui pengaruh 

Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan Dan Laba Kotor 

Terhadap Harga Saham tanpa mengetahui hubungan antar variabel X. 

Adapun langkah-langkah pengujian regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

a. Persamaan Regresi Linier Berganda 

 

Berdasarkan uraian di atas, model persamaan regresi linier berganda, 

adalah sebagai berikut: 

Y = α + b1 X1 +  b2 X2 +  b3 X3 +  b4 X4 

 

Keterangan: 

 

Y = Harga Saham 

 

b1 X1 = Koefisien Regresi Arus Kas Operasi  

b2 X2 = Koefisien Regresi Arus Kas Investasi 

b3 X3 = Koefisien Regresi Arus Kas Pendanaan 

b4 X4 = Koefisien Regresi Laba Kotor 

α = Konstanta 
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b. Koefisien Korelasi Ganda 

 

Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistika yang dipergunakan 

untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat 

mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang 

sifatnya kuantitatif. Untuk menghitung analisis koefisien korelasi sederhana, 

maka rumus yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Pearson Product 

Moment. Korelasi Product Moment digunakan untuk mengetahui korelasi 

antara variabel X dengan variabel Y (Sugiono, 2013:231). 

Untuk mengetahui tingkat hubungan koefisien korelasi dapat dilihat pada 

tabel Interpretasi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

 

Intervan Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sumber : Sugiono (2013:231) 

 

c. Koefisien Determinasi 

 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

dan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 dan 1, 

semakin besar nilai koefisien determinasi, maka kemampuan variabel - 

variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya semakin besar, dengan 

rumus sebagai berikut (Imam Ghozali, 2010:87): 

Koefisien Determinasi : r
2 
x 100% 

Koefisien non Determinasi : (1- r
2  

) x 100% 
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Koefisien non determinasi artinya variabel yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini atau variabel yang tidak menjadi objek penelitian. 

Dimana r merupakan koefisien korelasi Sugiyono (2013:231). 

Dengan kriteria: 

r
2   

=1, berarti  terdapat  kesamaan  sempurna  dan  seluruh  variasi  variabel 

 

terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. 
 

r
2 

= 0, berarti tidak ada variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variabel bebasnya dan tidak ada hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebasnya. 

 
3.5.2 Hipotesis 

 

1. Uji Simultan (F-test) 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat 

kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Menurut Sugiyono (2017:192) uji F 

digunakan untuk menguji variabel – variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Selain itu dengan uji F ini dapat diketahui pula 

apakah model regresi linier yang digunakan sudah tepat atau belum. 

Kriteria pengujian: 

 

Jika signifikansi F > (α= 0,05), maka H0 diterima Ha ditolak. 

Jika signifikansi F < (α= 0,05), maka H0 ditolak Ha diterima. 

Ho : = 0 Secara simultan Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 

Kas Pendanaan dan Laba Kotor tidak berpengaruh terhadap 

Harga Saham. 
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Ha :  0 Secara simultan Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 

Kas Pendanaan dan Laba Kotor berpengaruh terhadap Harga 

Saham. 

2. Uji Parsial (t-test) 

 

T test disebut juga dengan istilah one sample t test atau uji t satu sampel 

oleh karena uji t di sini menggunakan satu sampel (Sugiyono, 2013:96). 

H01  : ρ = 0 Secara parsial  Arus Kas  Operasi  tidak  berpengaruh terhadap 

Harga Saham. 

Ha : ρ ≠ 0 Secara parsial Arus Kas Operasi berpengaruh   terhadap Harga 

Saham. 

H02  : ρ = 0 Secara  parsial  Arus  Kas  Investasi  tidak signifikan terhadap 

Harga Saham 

Ha : ρ ≠ 0 Secara parsial Arus Kas Investasi berpengaruh  terhadap Harga 

Saham. 

H03  : ρ = 0 Secara parsial Arus Kas Pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

Harga Saham. 

Ha : ρ ≠ 0 Secara  parsial   Arus  Kas  Pendanaan   berpengaruh  terhadap 

Harga Saham. 

H04  : ρ = 0 Secara parsial  Laba Kotor tidak berpengaruh   terhadap Harga 

Saham. 

Ha : ρ ≠ 0 Secara parsial Laba Kotor berpengaruh terhadap Harga Saham. 
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Kriteria pengujian: 

 

Jika signifikansi t > (α= 0,05), maka H0 diterima Ha ditolak. 

Jika signifikansi t < (α= 0,05), maka H0 ditolak Ha diterima. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% (α = 0,05) yang merupakan 

tingkat signifikansi. Hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan apakah 

hipotesis yang ditetapkan dapat diterima atau ditolak. 



 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

4.1.1.1 Profil Perusahaan 

 

PT. Gudang Garam, Tbk pertama didirikan oleh almarhum Surya 

Wonowidjidjo di Kediri tahun 1958. Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk terbesar keempat di dunia merupakan pasar yang tumbuh dan beragam. 

Dari total penduduk yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa diperkirakan 65%  

atau kurang lebih 75 juta orang laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok. 

Gudang Garam dengan pangsa pasar 30% merupakan produsen rokok kretek 

terkemuka dengan produk tradisional seperti rokok klobot dan produk-produk 

yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Perseroan juga 

menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 43.000 orang yang sebagian besar  

terlibat dalam produksi rokok kretek tangan dan sebagian lainnya pada produksi 

rokok kretek mesin dan tentunya dalam bidang distribusi. Kesejahteraan karyawan 

menjadi perhatian utama termasuk keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas 

kesehatan. Perseroan melakukan berbagai pelatihan teknis dan kepemimpinan 

yang diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan. Secara tidak langsung 

Gudang Garam juga mendukung penghidupan bagi sekitar empat juta orang petani 

tembakau  dan  cengkeh  serta  para  pengecer  maupun  pedagang  asongan   yang 
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tersebar di seluruh Indonesia. Industri rokok merupakan sumber utama cukai dan 

pajak pendapatan perusahaan bagi Pemerintah. 

PT. Gudang Garam. Tbk memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua 

lokasi. Pertama, di kota Kediri, dengan jumlah penduduk 249.000 jiwa yang 

merupakan pusat komersial regional yang ramai dan lokasi kantor pusat Perseroan 

dan kedua, berjarak 130 kilometer dari kota ini, tepatnya di Gempol. Dari kedua 

fasilitas produksi ini Perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang 

ada. Perseroan memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk rokok rendah 

tar dan nikotin serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Gudang Garam 

memiliki fasilitas percetakan kemasan rokok di samping dua anak perusahaan, 

yaitu PT Surya Pemenang yang memproduksi kertas karton untuk kemasan dan 

PT Surya Madistrindo sebagai distributor tunggal produk Perseroan. Saham 

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode GGRM 

diperdagangkan pada kisaran harga Rp 4.375 hingga Rp 21.800 sepanjang tahun 

2009. Jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan tidak mengalami 

perubahan pada tahun 2009 sementara Perseroan membagikan deviden senilai Rp 

350 per saham dari laba tahun 2008 sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan tanggal 20 Juni 2009. PT. Gudang Garam. Tbk merupakan rokok 

kretek terbaik dan mampu bersaing dengan perusahaan rokok lainnya, dengan 

penjualan tiap tahunnya mengalami kenaikan. 
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1. Pemegang Saham Perusahaan 

 

Tabel 4.1 

Pemegang Saham Tahun 2018 PT. Gudang Garam, Tbk. 

Pemegang Saham Jumlah Saham % 

Ny. Juni Setiawati Wonowidjojo 10,376,800 0,54% 

Tn. Susilo Wonowidjojo 7,325,400 0,42% 

PT Suryaduta Investama 1,333,146,800 69,28% 

PT Suryamitra Kusu 120,442,700 6,26% 

Lainnya 452,796,300 23,5% 

Total 1,924,088,000 100% 

Sumber: BEI, IDX   

 

2.   Alamat Perusahaan 

  

KANTOR PUSAT 

 

Jl. Semampir II/1 

Kediri 64121, Indonesia 

Tel: (62-354) 682091-7 

 

fax: (62-354) 681555 

  

 

 

KANTOR PERWAKILAN SURABAYA 

 

Jl. Letjen Sutoyo 55 

Sidoarjo 61256, Indonesia 

Tel : (62-31) 2985100 

 

fax : (62-31) 2985111 



47 
 

 

 

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA 

 

Jl. Jendral A. yani 75-79 

Jakarta 10510, Indonesia 

Tel : (62-21) 29557000 

 

fax : (62-21) 29557009 

 

 

DISTRIBUTOR TUNGGAL 

 

PT. Surya Madistrindo 

Jl. Jendral A. yani 75-79 

Jakarta 10510, Indonesia 

Tel : (62-21) 29557000 

 

fax : (62-21) 4202295 

 

 

ANAK PERUSAHAAN 

 

PT. Surya Pamenang 

 

Jl. Raya Kediri Kertosono Km. 7 

desa Ngebrak, Kediri 

Tel : (62-354) 681360 

 

fax : (62-354) 681591 

 

 

CORPORATE SECRETARY AND INVESTOR RELATIONS 

 

Jl. Jendral A. yani 75-79 Jakarta 10510, Indonesia 

Tel : (62-21) 29557000 

fax : (62-21) 4243136 
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AKUNTAN PUBLIK 

 

Siddharta Widjaja & Rekan 

Wisma GKBI, 33rd fl. 

Jl. Jendral Sudirman 28 

Jakarta 10210 

 

4.1.1.2 Sejarah Perusahaan 

 

PT. Gudang Garam Tbk didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya  

Wonowidjojo (Ing Hwie). Disaat berumur sekitar 20 tahun, Surya 2 Wonowidjojo 

mendapat tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok Cap 93 yang merupakan 

salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Pada tahun 1956 

Surya Wonowidjojo meninggalkan Cap 93, dia membeli tanah di Kediri dan 

memulai produksi rokok sendiri. Di sinilah beliau memulai kariernya sebagai 

perintis PT. Gudang Garam Tbk, setelah beliau meninggalkan cap 93 beliau mulai 

merintis perusahaan nya sendiri yang memproduksi rokok merk Inghwie. Setelah 

beberapa tahun berjalan merintis karier, produk rokoknya tersebut pun laris dan 

berkembang di berbagai kota, dari sini beliau mencoba mengembangkan nya 

dengan membuat suatu perusahaan yang di beri nama Pabrik rokok tjap Gudang 

Garam. 

Perusahaan ini memiliki perkebunan tembakau sebesar 514 hektar di Kediri, 

Jawa Timur. Perusahaan tersebut semakin berkembang dan dikenal dikalangan 

masyarakat pada saat ini dengan nama PT. Gudang Garam Tbk. Salah satu anak 

perusahaan tersebut adalah PT. Surya Madistrindo di kota Bandung. 
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4.1.1.3 Kronologi Perusahaan 

 

1958: Gudang Garam awal didirikan oleh Surya Wonowidjojo di Kediri, Jawa 

Timur 

1971: Bentuk badan hukum Gudang Garam diubah menjadi Perseroan Terbatas 

1979: Pemasangan mesin pembuat rokok yang pertama 

1980: Serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas produksi rokok 

1983: Rachman halim diangkat menjadi Presiden direktur 

1990: Perseroan dengan sukses mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan 

Surabaya 

1993: Anak perusahaan, PT Surya Pamenang sebagai produsen kertas karton yang 

didirikan pada tahun 1990, mulai beroperasi 

2002: Fasilitas produksi kedua mulai beroperasi di Gempol memasuki segmen 

SKM rendah tar rendah nikotin 

2004: Anak perusahaan PT Surya Madistrindo, yang didirikan pada tahun 2002, 

mulai beroperasi 

2008: Perseroan merayakan hari jadinya ke-50 

 

2009: Anak perusahaan, PT Surya Madistrindo sebagai distributor tunggal 

2015: Gudang Garam dapat bertahan dan membukukan kinerja yang baik 

 

4.1.1.4 Visi dan Nilai Perusahaan 

 

Visi: “Menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung 

jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat 

bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan”. 
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Misi: 

 

Catur Dharma yang merupakan misi Perseroan: 

 

1. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan 

suatu kebahagiaan. 

2. Kerja keras, ulet, jujur, sehat dan beriman adalah prasyarat kesuksesan 

 

3. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerja sama dengan orang 

lain. 

4. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. 

 

 

4.1.1.5 Struktur Organisasi 

 

Tabel 4.2 

Struktur Organisasi PT. Gudang Garam, Tbk 

Dewan Komisaris 

Nama 

 

Juni Setiawati Wonowidjojo 

Frank W. Van Gelder 

Lucas Mulia Suhardja 

Gotama Hengdratsonata 

Posisi 

 

Presiden Komissaris/Komisaris 

Independen 

Independen 

 

Komisaris Independen 

 

JAJARAN DIREKSI 
 

Nama 

 

Susilo Wonowidjojo 

Heru Budiman 

Herry  Susianto 

Sony Sasono 

Posisi 

 

Presiden Direktur 

Direktur 

Direktur 

 

Direktur Independen 
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4.1.2 Deskripsi Variabel Yang Diteliti 

 

4.1.2.1 Arus Kas Operasi pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

 

Arus kas atas aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. Karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. 

Hasil penelitian mengenai Arus Kas Operasi pada PT. Gudang Garam, Tbk 

Periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Arus Kas Operasi pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

Periode Besar Arus Kas Operasi Perubahan 

Maret 2013 3.311.613 - 

Juni 2013 2.598.314 -713.299 

September 2013 569.246 -2.029.068 

Desember 2013 2.472.971 1.903.725 

Maret 2014 2.207.404 -265.567 

Juni 2014 3.109.525 902.121 

September 2014 2.676.122 -433.403 

Desember 2014 1.657.776 -1.018.346 

Maret 2015 4.218.262 2.560.486 

Juni 2015 5.038.490 820.228 

September 2015 9.400.493 4.362.003 

Desember 2015 3.200.820 -6.199.673 

Maret 2016 7.317.157 4.116.337 

Juni 2016 8.668.522 1.351.365 

September 2016 13.105.881 4.437.359 

Desember 2016 6.937.650 -6.168.231 

Maret 2017 13.574.502 6.636.852 

Juni 2017 12.789.635 -784.867 

September 2017 15.634.925 2.845.290 

Desember 2017 8.204.579 -7.430.346 

Maret 2018 14.725.566 6.520.987 

Juni 2018 14.331.479 -394.087 

September 2018 17.878.631 3.547.152 

Desember 2018 11.224.700 -6.653.931 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Gambar 4.1 

Tren Perkembangan Arus Kas Operasi 

PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

 

 

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel dan gambar di atas diketahui 

bahwa setiap triwulannya arus kas operasi mengalami kenaikan dan penurunan 

selama 6 tahun. Nilai arus kas operasi tersbesar berada pada tahun 2018 triwulan 

ketiga sebesar Rp. 17.878.631, sedangkan terendah berada pada tahun 2013 

triwulan ketiga sebesar Rp. 569.246. Dengan rata-rata selama 6 tahun besaran arus 

kas operasi sebesar Rp. 7.702.261. Kenaikan dan penurunan arus kas aktivitas 

operasi dipengaruhi oleh besaran penjualan di pasaran, sehingga besar kas akan 

terus mengalami fluktuasi. 

 
4.1.2.2 Arus Kas Investasi pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

 

Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan asset jangka panjang serta 

investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi adalah 

penting karena arus  kas  tersebut  mencerminkan  pengeluaran  yang  telah terjadi 
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untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan. 

Investasi merupakan proses pengeluaran kas untuk dijadikan investasi, 

dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang, misalnya 

investasi dalam ekspansi atau perluasan perusahaan dan menciptakan anak 

perusahaan entitas. 

Hasil penelitian mengenai Arus Kas Investasi pada PT. Gudang Garam, Tbk 

Periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 

Arus Kas Investasi pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

Periode Besar Arus Kas Investasi Perubahan 

Maret 2013 (1.667.266) - 

Juni 2013 (3.219.250) -1.551.984 

September 2013 (4.218.371) -999.121 

Desember 2013 (5.635.456) -1.417.085 

Maret 2014 (1.421.912) 4.213.544 

Juni 2014 (2.504.502) -1.082.590 

September 2014 (3.540.322) -1.035.820 

Desember 2014 (5.069.199) -1.528.877 

Maret 2015 (778.761) 4.290.438 

Juni 2015 (1.558.878) -780.117 

September 2015 (2.348.864) -789.986 

Desember 2015 (2.900.394) -551.530 

Maret 2016 (656.637) 2.243.757 

Juni 2016 (1.130.999) -474.362 

September 2016 (1.673.678) -542.679 

Desember 2016 (2.226.043) -552.365 

Maret 2017 (283.260) 1.942.783 

Juni 2017 (1.703.733) -1.420.473 

September 2017 (2.547.639) -843.906 

Desember 2017 (3.239.589) -691.950 

Maret 2018 (352.303) 2.887.286 

Juni 2018 (959.568) -607.265 

September 2018 (1.549.515) -589.947 

Desember 2018 (3.227.776) -1.678.261 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Gambar 4.2 

Tren Perkembangan Arus Kas Investasi 

PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

 

 

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel dan gambar di atas diketahui 

bahwa setiap triwulannya arus kas investasi mengalami kenaikan dan penurunan 

selama 6 tahun. Nilai arus kas investasi terbesar berada pada tahun 2013 triwulan 

keempat sebesar Rp. (5.635.456), artinya perusahaan melakukan pengeluaran  

uang kas untuk dijadikan investasi perusahaan, hal ini bukan berarti perusahaan 

tidak baik keuangannya, hasil minus disini adalah kas keluar digunakan untuk 

investasi, sedangkan terendah berada pada tahun 2017 triwulan kesatu sebesar Rp. 

(283.260). Dengan rata-rata selama 6 tahun besaran arus kas investasi sebesar Rp. 

2.267.246. Kenaikan dan penurunan arus kas aktivitas investasi dipengaruhi oleh 

besaran perusahaan melakukan ekspansi. 
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4.1.2.3 Arus Kas Pendanaan pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013- 

2018 

 

Aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas 

arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Penerimaan kas dari 

penerbitan saham atau instrumen modal lain dan pembayaran kas kepada pemilik 

untuk menarik atau menebus saham entitas. 

Hasil penelitian mengenai Arus Kas Pendanaan pada PT. Gudang Garam,  

Tbk Periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Arus Kas Pendanaan pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

Periode Besar Arus Kas Investasi Perubahan 

Maret 2013 (1.700.000) - 

Juni 2013 865.897 2.565.897 

September 2013 3.976.626 3.110.729 

Desember 2013 3.726.626 -250.000 

Maret 2014 (450.000) -4.176.626 

Juni 2014 (1.493.599) -1.043.599 

September 2014 116.631 1.610.230 

Desember 2014 3.466.656 3.350.025 

Maret 2015 (2.773.543) -6.240.199 

Juni 2015 (3.380.923) -607.380 

September 2015 (5.420.192) -2.039.269 

Desember 2015 (284.510) 5.135.682 

Maret 2016 (8.358.223) -8.073.713 

Juni 2016 (8.868.743) -510.520 

September 2016 (12.121.372) -3.252.629 

Desember 2016 (5.129.762) 6.991.610 

Maret 2017 (12.057.377) -6.927.615 

Juni 2017 (10.076.659) 1.980.718 

September 2017 (12.080.188) -2.003.529 

Desember 2017 (3.480.186) 8.600.002 

Maret 2018 (14.500.000) -11.019.814 

Juni 2018 (12.500.000) 2.000.000 

September 2018 (16.022.388) -3.522.388 

Desember 2018 (8.722.387) 7.300.001 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Gambar 4.3 

Tren Perkembangan Arus Kas Pendanaan 

PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

 

 

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel dan gambar di atas diketahui 

bahwa setiap triwulannya arus kas pendanaan mengalami kenaikan dan penurunan 

selama 6 tahun. Nilai arus kas pendanaan terbesar berada pada tahun 2018  

triwulan ketiga sebesar Rp. (16.022.388), artinya perusahaan melakukan 

pengeluaran uang kas untuk dijadikan pendanaan untuk perusahaan entitasnya, hal 

ini membuktikan perusahaan terus melakukan investasi, hasil minus disini adalah 

kas keluar digunakan untuk investasi berupa pendanaan kepada anak perusahaan 

berdasarkan hasil konsolodasi, sedangkan terendah berada pada tahun 2013 

triwulan dua sebesar Rp. 865.897, hasil positif tersebut perusahaan mendapatkan 

pendanaan dari luar sebagai kas masuk perusahaan. Dengan rata-rata selama 6 

tahun besaran arus kas pendanaan sebesar Rp. -5.302.817. 
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4.1.2.4 Laba Kotor pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode Tahun 2013-2018 

 

Laba merupakan selisih antara pendapatan dengan beban, sehingga laba dapat 

mengukur masukan dan keluaran. Pencapaian laba kotor yang maksimal dapat 

tercapai bila penjualan bersih lebih tinggi dari pada harga pokok penjualan. 

Pencapaian laba kotor adalah tercapainya target laba kotor yang maksimal dengan 

menunjukkan adanya penjualan yang lebih tinggi daripada harga pokok penjualan. 

Hasil penelitian mengenai Laba Kotor pada PT. Gudang Garam, Tbk  Periode 

2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.6 

Laba Kotor pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

Periode Laba Kotor Perubahan 

Maret 2013 2.440.881 - 

Juni 2013 5.299.711 2.858.830 

September 2013 7.927.038 2.627.327 

Desember 2013 10.873.858 2.946.820 

Maret 2014 3.254.947 -7.618.911 

Juni 2014 6.473.636 3.218.689 

September 2014 9.701.432 3.227.796 

Desember 2014 13.379.566 3.678.134 

Maret 2015 3.332.236 -10.047.330 

Juni 2015 6.870.234 3.537.998 

September 2015 10.577.920 3.707.686 

Desember 2015 15.485.611 4.907.691 

Maret 2016 4.265.975 -11.219.636 

Juni 2016 8.038.801 3.772.826 

September 2016 12.037.083 3.998.282 

Desember 2016 16.616.716 4.579.633 

Maret 2017 4.397.434 -12.219.282 

Juni 2017 8.427.112 4.029.678 

September 2017 13.118.727 4.691.615 

Desember 2017 18.221.662 5.102.935 

Maret 2018 4.412.920 -13.808.742 

Juni 2018 8.988.678 4.575.758 

September 2018 13.710.250 4.721.572 

Desember 2018 18.644.327 4.934.077 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Gambar 4.4 

Tren Perkembangan Laba Kotor 

PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

 

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel dan gambar di atas diketahui 

bahwa setiap triwulannya laba kotor mengalami kenaikan dan penurunan yang 

signifikan, selama 6 tahun. Nilai laba kotor tersbesar berada pada bulan Desember 

2018 yaitu triwulan keempat sebesar Rp. 18.644.327, artinya perusahaan 

mendapatkan hasil penjualan dari segala aktivitas perusahaan dalam bentuk laba 

kotor sebelum dikurangi dengan beban perusahaan, sedangkan terendah berada 

pada bulan Maret 2013 triwulan kesatu sebesar Rp. 2.440.881. dengan rata-rata 

selama 6 tahun besaran laba kotor sebesar Rp. 9.437.365. Kenaikan dan  

penurunan laba kotor dipengaruhi oleh besaran hasil penjulan bersih perusahaan. 

 
4.1.2.5 Harga Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

 

Harga saham merupakan faktor yang membuat para investor 

menginvestasikan dananya di pasar modal dikarenakan dapat mencerminkan 

tingkat pengembalian modal. Pada prinsipnya, investor membeli saham adalah 
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untuk mendapatkan Dividen serta menjual saham tersebut pada harga yang lebih 

tinggi (capital gain). Para emiten yang dapat menghasilkan laba yang semakin 

tinggi akan meningkatkan tingkat kembalian yang diperoleh investor yang 

tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. Harga saham mengalami 

perubahan naik atau turun dari satu waktu ke waktu lain, perubahan tersebut 

tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. 

Hasil penelitian mengenai harga Harga Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk 

Periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Harga Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

Periode Harga Saham Perubahan 

Maret 2013 48.950 - 

Juni 2013 50.600 1.650 

September 2013 35.000 -15.600 

Desember 2013 42.000 7.000 

Maret 2014 49.400 7.400 

Juni 2014 53.500 4.100 

September 2014 56.675 3.175 

Desember 2014 60.700 4.025 

Maret 2015 51.000 -9.700 

Juni 2015 45.100 -5.900 

September 2015 42.000 -3.100 

Desember 2015 55.000 13.000 

Maret 2016 65.300 10.300 

Juni 2016 69.000 3.700 

September 2016 62.000 -7.000 

Desember 2016 63.900 1.900 

Maret 2017 65.525 1.625 

Juni 2017 78.300 12.775 

September 2017 65.800 -12.500 

Desember 2017 83.800 18.000 

Maret 2018 72.475 -11.325 

Juni 2018 67.250 -5.225 

September 2018 74.050 6.800 

Desember 2018 83.625 9.575 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Gambar 4.5 

Tren Perkembangan Harga Saham Pada PT. Gudang Garam, Tbk 

Tahun 2013-2018 

 

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel dan gambar di atas diketahui 

bahwa setiap triwulannya harga saham mengalami kenaikan dan penurunan yang 

signifikan, selama 6 tahun. Nilai harga saham tersbesar berada pada bulan 

Desember 2018 yaitu triwulan keempat sebesar Rp. 83.625, sedangkan terendah 

berada pada bulan September 2013 triwulan keempat sebesar Rp. 35.000. Dengan 

rata-rata selama 6 tahun besaran harga saham sebesar Rp. 60.040. Kenaikan dan 

penurunan harga saham dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan, 

sehingga pergerakan kurs harga saham mengalami kenaikan dan penurunan. 

 
4.1.3 Hasil Pengujian Statistik 

 

Analisis regresi merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh komponen arus kas dan laba kotor Terhadap Harga 

Saham Pada PT. Gudang garam, Tbk Tahun 2013 – 2018. Sebelum melakukan 
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analisis regresi penulis harus memastikan apakah data yang akan di analisis tidak 

terjadi penyimpangan, maka perlu terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan alat analisis regresi, 

apakah layak atau tidak. Dengan uji asumsi klasik ini dapat diketahui apakah 

terjadi penyimpangan atau tidak dari kriteria uji asumsi klasik. Regresi yang baik 

adalah memenuhi kriteria pengujian asumsi klasik. 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dengan nilai residual 

berdistribusi normal. 

 
 

Gambar 4.6 

Grafik Normalitas Data 
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Tabel 4.8 

One-Sample Kolmogrov Smirnov Test 
 

 
Hasil uji one-sample kolmogorov-smirnov test pada output SPSS menunjukan 

nilai asymp. Sig. (2-tailed) Arus Kas Operasi sebesar 0,477 > 0,05, Arus Kas 

Investasi sebesar 0,614 > 0,05, Arus Kas pendanaan sebesar 0,892 > 0,05, Laba 

Kotor sebesar 0,974 > 0,05 dan Harga Saham sebesar 0,994 > 0,05. Dengan 

demikian, model regresi ini dapat digunakan untuk penelitian dan menguji 

hipotesis, artinya berdistribusi normal dan tidak terjadi penyimpangan. 

2. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 
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Tabel 4.9 

Durbin Watson 
 

 

Berdasarkan output SPSS Model Summary, diketahui nilai DW 1,678, hasil  

uji autokorelasi menunjukan nilai DW 1,678 > -2 , dan DW 1,678 < +2, yang 

artinya antara variabel komponen arus kas dan laba kotor tidak ada autokorelasi. 

Model regresi ini dapat digunakan untuk penelitian dan menguji hipotesis. 

3. Uji Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

antara variabel bebas di dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.10 

Variance Inflation Factor 
 

 

Berdasarkan hasil output SPSS Coefficient, menunjukan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) pada masing-masing variabel bebas < 10. Nilai VIF Arus Kas 

Operasi sebesar 2,239 < 10, Arus Kas Investasi sebesar 3,255 < 10, Arus Kas 

pendanaan sebesar 7,926 < 10, Laba Kotor sebesar 5,405 < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa di dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. 

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, akan tetapi penulis akan 

menggunakan polagrafik regresi (Scatterplot). 

 

 
Gambar 4.7 

Scatterplot 

 

Pada grafik scatterplot di atas, terlihat titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu y, serta tidak memiliki pola tertentu yang teratur 

seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Dengan demikian, di  

dalam model regresi ini tidak terdapat heterokedastis. 
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4.1.3.1 Persamaan Regresi Berganda 

 

Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan 

peramalan nilai suatu perubah tak bebas (Dependent Variable) dari nilai perubah 

bebas (Independent Variable). Manfaat dari hasil analisis regresi adalah membuat 

keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan 

melalui peningkatan variabel independen atau tidak. 

Tabel 4.11 

Coefficient 
 

 

Berdasarkan output SPSS, diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda 

sebagai berikut: 

Y = 44.036,306 - 0,002 X1 - 0,001 X2 - 0,003 X3 + 0,001 X4 

 

Dimana: 

 

Y = Harga Saham 

44.036,306 = Konstanta 

X1 = Arus Kas Operasi 

- 0,002 = Koefisien Regresi Arus Kas Operasi 

X2 = Arus Kas Ivestasi 

- 0,001 = Koefisien Regresi Arus Kas Investasi 

X3 = Arus Kas Pendanaan 

- 0,003 = Koefisien Regresi Arus Kas Pendanaan 

X4 = Laba Kotor 
0,001 = Koefisien Regresi Laba Kotor 
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Interprestasi: 

 

a. Konstanta sebesar 44.036,306 menunjukan bahwa jika variabel Arus Kas 

Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas Pendanaan dan Laba Kotor (0) maka 

Harga Saham yang terjadi sebesar 44.036,306. 

b. Koefisien regresi Arus Kas Operasi (X1) sebesar -0,002, artinya setiap 1 

kenaikan Arus Kas Operasi akan menurunkan harga saham sebesar 0,002. 

Sebaliknya setiap 1 penurunan Arus Kas Operasi akan meningkatkan  

harga saham sebesar 0,002. Dengan asumsi atau anggapan Arus Kas 

Ivestasi, Arus Kas Pendanaan dan Laba Kotor tetap. 

c. Koefisien regresi Arus Kas Investasi (X2) sebesar -0,001, artinya setiap 1 

kenaikan Arus Kas Investasi akan menurunkan harga saham sebesar 0,001. 

Sebaliknya setiap 1 penurunan Arus Kas Investasi akan meningkatkan 

harga saham sebesar 0,001. Dengan asumsi atau anggapan Arus Kas 

Operasi, Arus Kas Pendanaan dan Laba Kotor tetap. 

d. Koefisien regresi Arus Kas Pendanaan (X3) sebesar -0,003, artinya setiap 1 

kenaikan Arus Kas Pendanaan akan menurunkan harga saham sebesar 

0,003. Sebaliknya setiap 1 penurunan Arus Kas Pendanaan akan 

meningkatkan harga saham sebesar 0,003. Dengan asumsi atau anggapan 

Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi dan Laba Kotor tetap. 

e. Koefisien regresi untuk Laba Kotor (X4) sebesar 0,001 menyatakan bahwa 

setiap peningkatan Laba Kotor sebesar 1 maka harga saham akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,001. Sebaliknya setiap penurunan Laba 

Kotor sebesar 1 maka harga saham akan menurun sebesar 0,001.    Dengan 
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asumsi atau anggapan Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas 

Pendanaan tetap. 

 
4.1.3.2 Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

variabel dalam memberikan arah, apakah positif atau negatif. Semakin besar nilai 

koefisien determinasi, maka kemampuan variabel-variabel bebas dalam 

menerangkan variabel terikatnya semakin besar. Koefisien determinasi yang 

digunkan dalam penelitian ini adalah corelations dan R Square. 

Tabel 4.12 

Model Summary 
 

 

Berdasarkan output SPSS, nilai R-Square adalah sebesar 0,618 atau 61,8%. 

Artinya besarnya pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas 

Pendanaan dan Laba Kotor secara simultan sebesar 61,8% terhadap harga saham, 

sedangkan sisanya sebesar 38,2% adalah pengaruh faktor lain misalnya oleh 

likuiditas saham dan dividend per share. Artinya kontribusi yang diberikan oleh 

Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas Pendanaan dan Laba Kotor dalam 

mempengaruhi harga saham sebesar 61,8%. 
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4.1.3.3 Uji Hipotesis 

 

1. Uji Simultan (F-test) 

 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel pengaruh Arus 

Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas Pendanaan dan Laba Kotor terhadap 

harga saham, dapat ditentukan dengan tingkat signifikansi α yang digunakan 

adalah 5% atau 0,05 jika sig-F < sig-α dan F hitung > F tabel, maka di tolak H0  

dan diterima Ha. Sedangkan jika sig-F > sig-α, maka ditolak Ha dan diterima H0. 

Tabel 4.13 

Annova 
 

 

Berikut adalah hasil uji simultan: Berdasarkan output SPSS, nilai sig F adalah 

sebesar 0,001 < 0,05 dan F hitung sebesar 7,692 > 3,403. Karena sig F < sig-α dan 

F hitung > F tabel, artinya H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas Pendanaan 

dan Laba Kotor berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT. Gudang 

Garam, Tbk Periode 2013-2018. 

2. Uji Parsial (t-test) 

 

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial (masing-masing 

variabel bebas) Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas Pendanaan dan 

Laba Kotor memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat  harga    saham 
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pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi α sebesar 0,05 sebagai pembanding, maka kriteria pengambilan 

keputusannya adalah ditolak H0, diterima H1 jika probabilitas t < sig α, dan ditolak 

H1, diterima H0 jika probabilitas 1 > sig α. Hasil uji hipotesis secara parsial adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Parsial Test 
 

 

a. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Harga Saham 

 

Berdasarkan output SPSS, dapat diketahui bahwa Arus Kas Operasi 

mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,443 > sig.α 0,05 dengan t hitung  0.784 

< 1,711 t tabel. Dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial Arus Kas Operasi tidak mempunyai  

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

b. Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Harga Saham 

 

Berdasarkan output SPSS, dapat diketahui bahwa Arus Kas investasi 

mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,838 > sig.α 0,05 dengan t hitung  0.208 

< 1,711 t tabel. Dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial Arus Kas investasi tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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c. Pengaruh Arus Kas Pendanaan terhadap Harga Saham 

 

Berdasarkan output SPSS, dapat diketahui bahwa Arus Kas pendanaan 

mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,217 > sig.α 0,05 dengan t hitung  1.278 

< 1,711 t tabel. Dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial Arus Kas pendanaan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

d. Pengaruh Laba Kotor terhadap Harga Saham 

 

Berdasarkan output SPSS, dapat diketahui bahwa Laba Kotor mempunyai 

nilai probabilitas sebesar 0,043 > sig.α 0,05 dengan t hitung 2,164 > 1,711 t 

tabel. Dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial laba kotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap  

harga saham. 

 
4.2 Pembahasan 

 

4.2.1 Komponen Arus Kas Pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

Arus kas operasi mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun. Nilai 

arus kas operasi terbesar berada pada tahun 2018 triwulan ketiga sebesar Rp. 

17.878.631, sedangkan terendah berada pada tahun 2013 triwulan ketiga sebesar 

Rp. 569.246. Dengan rata-rata selama 6 tahun besaran arus kas operasi sebesar 

Rp. 7.702.261. Kenaikan dan penurunan arus kas aktivitas operasi dipengaruhi 

oleh  besaran  penjualan  di  pasaran,  sehingga  besar  kas  akan  terus mengalami 

fluktuasi. 

 

Arus kas investasi mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun. Nilai 

arus kas investasi terbesar berada pada tahun 2013 triwulan keempat sebesar   Rp. 
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(5.635.456), artinya perusahaan melakukan pengeluaran uang kas untuk dijadikan 

investasi perusahaan, hal ini bukan berarti perusahaan tidak baik keuangannya, 

hasil minus disini adalah kas keluar digunakan untuk investasi, sedangkan 

terendah berada pada tahun 2017 triwulan kesatu sebesar Rp. (283.260). Dengan 

rata-rata selama 6 tahun besaran arus kas investasi sebesar Rp. 2.267.246. 

Kenaikan dan penurunan arus kas aktivitas investasi dipengaruhi oleh besaran 

perusahaan melakukan ekspansi. 

Arus kas pendanaan mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun nilai 

arus kas pendanaan terbesar berada pada tahun 2018 triwulan ketiga sebesar Rp. 

(16.022.388), artinya perusahaan melakukan pengeluaran uang kas untuk 

dijadikan pendanaan untuk perusahaan entitasnya, hal ini membuktikan 

perusahaan terus melakukan investasi, hasil minus disini adalah kas keluar 

digunakan untuk investasi berupa pendanaan kepada anak perusahaan berdasarkan 

hasil konsolodasi, sedangkan terendah berada pada tahun 2013 triwulan dua 

sebesar Rp. 865.897, hasil positif tersebut perusahaan mendapatkan  pendanaan 

dari luar sebagai kas masuk perusahaan. Dengan rata-rata selama 6 tahun besaran 

arus kas pendanaan sebesar Rp. -5.302.817. 

 
4.2.2 Laba Kotor Pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

 

Laba kotor mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, selama 6 

tahun. Nilai laba kotor terbesar berada pada bulan Desember 2018 yaitu triwulan 

keempat sebesar Rp. 18.644.327, artinya perusahaan mendapatkan hasil penjualan 

dari segala aktivitas perusahaan dalam bentuk laba kotor sebelum dikurangi 

dengan  beban  perusahaan,  sedangkan  terendah  berada  pada  bulan  Maret 2013 
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triwulan kesatu sebesar Rp. 2.440.881. Dengan rata-rata selama 6 tahun besaran 

laba kotor sebesar Rp. 9.437.365. Kenaikan dan penurunan laba kotor dipengaruhi 

oleh besaran hasil penjulan bersih perusahaan. 

 
4.2.3 Harga Saham Pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

 

Harga saham mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, selama 6 

tahun nilai harga saham terbesar berada pada bulan Desember 2018 yaitu triwulan 

keempat sebesar Rp. 83.625, sedangkan terendah berada pada bulan September 

2013 triwulan keempat sebesar Rp. 35.000. Dengan rata-rata selama 6 tahun 

besaran harga saham sebesar Rp. 60.040. Kenaikan dan penurunan harga saham 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan, sehingga pergerakan 

kurs harga saham mengalami kenaikan dan penurunan. 

 
4.2.4 Pengaruh Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham 

 

Berdasarkan hasil penelitian komponen arus kas dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Harga Saham 

 

Arus Kas Operasi mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,443 > sig.α 

0,05 dengan t hitung 0.784 < 1,711 t tabel. Dengan demikian Ha ditolak dan 

H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Arus Kas Operasi 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Arus kas dari 

aktivitas operasi menunjukkan tidak berpengaruh yang signifikan dan negatif 

terhadap  harga  saham.  Hasil  ini  terlihat  pada  nilai  signifikansi pengujian 
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sebesar 0,443 di atas tingkat signifikansi 0,05, sehingga variabel arus kas dari 

aktivitas operasi tidak dapat dijadikan indikator dalam memprediksi harga 

saham. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi berisi informasi yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Investor melihat pelaporan 

arus kas dari aktivitas operasi tersebut sebagai informasi yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan investasinya. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Meythi (2006) yang menyatakan 

bahwa arus kas operasi mempengaruhi harga saham. Tetapi hasil penelitian  

ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mas’ut dan 

Nurhasanah Sijabat (2017) yang menyatakkan bahwa arus kas operasi tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Harga Saham 

 

Arus Kas investasi mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,838 > sig.α 

0,05 dengan t hitung 0.208 < 1,711 t tabel. Dengan demikian Ha ditolak dan 

H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Arus Kas investasi 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Arus kas dari 

aktivitas investasi menunjukkan pengaruh tidak signifikan dan negatif 

terhadap harga saham. Hasil ini terlihat pada nilai signifikansi pengujian 

sebesar 0,838 di atas tingkat signifikansi 0,05, sehingga variabel arus kas dari 

aktivitas investasi tidak dapat dijadikan indikator dalam memprediksi    harga 



74 
 

 

 

saham. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi berisi informasi yang 

menyangkut perolahan atau pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak 

lancar) serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Investor 

dalam hal ini tidak melihat pelaporan arus kas dari aktivitas investasi tersebut 

sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

investasinya. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Debbie Christine 

(2016), San Susanto (2006), Agung Taufik Hidayat (2008) yang menyatakan 

bahwa tidak ditemukan bukti empiris pengaruh arus kas dari aktivitas 

investasi terhadap harga saham. 

3. Pengaruh Arus Kas Pendanaan terhadap Harga Saham 

 

Arus Kas pendanaan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,217 > sig.α 

0,05 dengan t hitung 1.278 < 1,711 t tabel. Dengan demikian Ha ditolak dan 

H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Arus Kas 

pendanaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. arus 

kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan pengaruh tidak signifikan dan 

negatif terhadap harga saham. Hasil ini terlihat pada nilai signifikansi 

pengujian sebesar 0,217 diatas tingkat signifikansi 0,05, sehingga variabel 

arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dapat dijadikan indikator dalam 

memprediksi harga saham. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan berisi 

informasi aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Investor dalam hal ini tidak 

melihat pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan  tersebut  sebagai 

informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan   investasinya. 
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Hasil ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arie S. Rachim 

(2004), San Susanto (2006) yang menyatakan bahwa arus kas pendanaan 

mempengaruhi harga saham. Tetapi hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Meythi (2006), Agung Taufik 

Hidayat (2008) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti empiris 

pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap harga saham. 

 
4.2.5 Pengaruh Laba Kotor Terhadap Harga Saham 

 

Laba kotor mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,043 > sig.α 0,05 dengan t 

hitung 2,164 > 1,711 t tabel. Dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial laba kotor mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Hasil ini terlihat pada nilai signifikansi 

pengujian sebesar 0,043 di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga variabel laba 

kotor dapat dijadikan indikator dalam memprediksi harga saham. Hasil ini  

bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmat Febrianto 

(2005), Ninna Daniati (2006) yang menyatakan bahwa laba kotor tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Namun sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Megawati (2018), yang menyatakan bahwa laba kotor berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

ditemukan bukti empiris pengaruh laba kotor terhadap harga saham. 
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4.2.6 Pengaruh Komponen Arus Kas dan Laba Kotor Terhadap Harga 

Saham 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa hubungan  

Komponen Arus Kas dan Laba Kotor Terhadap Harga Saham pada PT. Gudang 

Garam, Tbk Periode 2013-2018, untuk persamaan regresi diketahui Y = 

44.036,306 - 0,002 X1 - 0,001 X2 - 0,003 X3 + 0,001 X4 yang artinya Konstanta 

Sebesar 44.036,306 menunjukan bahwa jika variabel Komponen Arus Kas dan 

Laba Kotor nol (0) maka Harga Saham yang terjadi sebesar 44.036,306. 

Koefisien regresi Arus Kas Operasi sebesar - 0,002, artinya setiap 1 kenaikan 

Arus Kas Operasi akan menurunkan harga saham sebesar 0,002. Sebaliknya setiap 

1 penurunan Arus Kas Operasi akan meningkatkan harga saham sebesar 0,002. 

Dengan asumsi atau anggapan Arus Kas Ivestasi, Arus Kas Pendanaan dan Laba 

Kotor tetap. 

Koefisien regresi Arus Kas Investasi sebesar -0,001, artinya setiap 1 kenaikan 

Arus Kas Investasi akan menurunkan harga saham sebesar 0,001. Sebaliknya 

setiap 1 penurunan Arus Kas Investasi akan meningkatkan harga saham sebesar 

0,661. Dengan asumsi atau anggapan Arus Kas Operasi, Arus Kas Pendanaan dan 

Laba Kotor tetap. 

Koefisien regresi Arus Kas Pendanaan sebesar -0,003, artinya setiap 1 

kenaikan Arus Kas Pendanaan akan menurunkan harga saham sebesar 0,003. 

Sebaliknya setiap 1 penurunan Arus Kas Pendanaan akan meningkatkan harga 

saham sebesar 0,003. Dengan asumsi atau anggapan Arus Kas Operasi, Arus Kas 

Ivestasi dan Laba Kotor tetap. 
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Koefisien regresi untuk Laba Kotor sebesar 0,001 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan Laba Kotor sebesar 1 maka harga saham akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,001. Sebaliknya setiap penurunan Laba Kotor sebesar 1 

maka harga saham akan menurun sebesar 0,001. Dengan asumsi atau anggapan 

Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus Kas Pendanaan tetap. 

Adapun nilai koefisien determinasi antara Komponen Arus Kas dan Laba 

Kotor Terhadap Harga Saham terhadap harga saham adalah sebesar 61,8%. 

Artinya harga saham dipengaruhi oleh Likuiditas Saham dan Dividend Per Share 

sebesar 61,8%. Sedangkan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti. 

Berikut adalah hasil uji simultan: Berdasarkan output SPSS (Terlampir), nilai 

sig F adalah sebesar 0,001 < 0,05 dan F hitung sebesar 7,692 > 3,403. Karena sig  

F < sig-α dan F hitung > F tabel, artinya H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan Arus Kas Operasi, Arus Kas Ivestasi, Arus 

Kas Pendanaan dan Laba Kotor berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Megawati (2018) dengan judul Pengaruh Laba Kotor Dan 

Komponen Arus Kas Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ 45 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016, yang menyatakkan bahwa komponen 

arus kas dan laba kotor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. 



 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Komponen Arus Kas Pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 

 

a. Arus kas operasi mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun nilai 

arus kas tersbesar berada pada tahun 2018 triwulan ketiga sebesar Rp. 

17.878.631, sedangkan terendah berada pada tahun 2013 triwulan ketiga 

sebesar Rp. 569.246. dengan rata-rata selama 6 tahun besaran arus kas 

operasi sebesar Rp. 7.702.261. Kenaikan dan penurunan arus kas aktivitas 

operasi dipengaruhi oleh besaran penjualan di pasaran, sehingga besar kas 

akan terus mengalami fluktuasi. 

b. Arus kas investasi mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun 

nilai arus kas tersbesar berada pada tahun 2013 triwulan keempat sebesar 

Rp. (5.635.456), artinya perusahaan melakukan pengeluaran uang kas 

untuk dijadikan investasi perusahaan, hal ini bukan berarti  perusahaan 

tidak baik keuangannya, hasil minus disini adalah kas keluar digunakan 

untuk investasi, sedangkan terendah berada pada tahun 2017 triwulan 

kesatu sebesar Rp. (283.260). dengan rata-rata selama 6 tahun besaran arus 

kas investasi sebesar Rp. 2.267.246. Kenaikan dan penurunan arus kas 

aktivitas investasi dipengaruhi oleh besaran perusahaan melakukan 

ekspansi. 
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c. Arus kas pendanaan mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun 

nilai arus kas tersesar arus kas untuk pendanaa berada pada tahun 2018 

triwulan ketiga sebesar Rp. (16.022.388), artinya perusahaan melakukan 

pengeluaran uang kas untuk dijadikan pendanaan untuk perusahaan 

entitasnya, hal ini membuktikan perusahaan terus melakukan investasi, 

hasil minus disini adalah kas keluar digunakan untuk investasi berupa 

pendanaan kepada anak perusahaan berdasarkan hasil konsolodasi, 

sedangkan terendah berada pada tahun 2013 triwulan dua sebesar Rp. 

865.897, hasil positif tersebut perusahaan mendapatkan pendanaan dari 

luar sebagai kas masuk perusahaan. dengan rata-rata selama 6 tahun 

besaran arus kas pendanaan sebesar Rp. -5.302.817 

2. Laba kotor mengalami kenaikan dan penurunan, selama 6 tahun nilai laba 

kotor tersbesar berada pada bulan Desember 2018 yaitu triwulan keempat 

sebesar Rp. 18.644.327, artinya perusahaan mendapatkan hasil penjualan dari 

segala aktivitas perusahaan dalam bentuk laba kotor sebelum dikurangi 

dengan beban perusahaan, sedangkan terendah berada pada bulan Maret 2013 

triwulan kesatu sebesar Rp. 2.440.881. dengan rata-rata selama 6 tahun 

besaran laba kotor sebesar Rp. 9.437.365. Kenaikan dan penurunan laba kotor 

dipengaruhi oleh besaran hasil penjulan bersih perusahaan. 

3. Harga saham mengalami kenaikan dan penurunan, selama 6 tahun nilai harga 

saham tersbesar berada pada bulan Desember 2018 yaitu triwulan keempat 

sebesar Rp. 83.625, sedangkan terendah berada pada bulan September 2013 

triwulan  keempat  sebesar  Rp.  35.000.  dengan  rata-rata  selama  6     tahun 
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besaran harga saham sebesar Rp. 60.040. Kenaikan dan penurunan harga 

saham dipengaruhi oleh fsktor internal dan eksternal perusahaan, sehingga 

pergerakan kurs harga saham mengalami kenaikan dan penurunan. 

4. Pengaruh Komponen Arus Kas terhadap harga saham 

 

a. Secara parsial Arus Kas Operasi tidak mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham. 

b. Secara Parsial Arus Kas Investasi tidak mempunyai pengaruh terhadap 

Harga Saham. 

c. Secara Parsial Arus Kas Pendanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

Harga Saham. 

5. Secara Parsial Laba Kotor mempunyai pengaruh terhadap Harga Saham. 

 

6. Secara Simultan Komponen Arus Kas dan Laba Kotor mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 

 
5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

 

a. Mengingat bahwa komponen arus kas merupakan hal yang penting bagi 

investor, maka perusahaan harus mampu mengontrol volume perdagangan 

saham di pasar, jangan sampai volume saham mengalami penurunan yang 

tinggi dan berpengaruh pada kenaikan dan penurunan harga saham 

perusahaan. 
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b. Laba kotor yang memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga saham, 

dimana perusahaan harus meningkatkan laba yang didapat dari hasil 

penjualan. Perusahaan harus menjaga konsistensi besaran keuntungan yang 

dihasilkan, sehingga tidak berdampak pada penurunan harga saham, 

sehingga perusahaan harus mampu mengelola kinerja keuangan 

perusahaan. 

c. Harga Saham akan memberikan gambaran terhadap kebijakan saham 

perusahaan dan bagaimana langkah perusahaan dalam meningkatkan 

aktivitas operasi dan investasinya. Perusahaan harus mampu meningkatkan 

harga saham, karena dengan harga saham yang tinggi akan meningkatkan 

likuiditas saham. Untuk meningkatkan harga saham, maka perusahaan 

harus mampu meningkatkan profitabilitasnya dan kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal, sehingga 

berpengaruh pada kenaikan harga saham perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 

Mengingat banyaknya keterbatasan penulis dalam melakukan  penelitian 

ini, bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan  perusahaan 

manufaktur dengan sampel yang lebih banyak dan tahun pengamatan yang 

lebih lama sehingga analisis lebih jelas dan terperinci. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

 

 

Lampiran 1 

Ringkasan Data Keuangan 

 

 

Arus Kas Operasi pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 

 

Periode Besar Arus Kas Operasi Perubahan 

Maret 2013 3.311.613 - 

Juni 2013 2.598.314 -713.299 

September 2013 569.246 -2.029.068 

Desember 2013 2.472.971 1.903.725 

Maret 2014 2.207.404 -265.567 

Juni 2014 3.109.525 902.121 

September 2014 2.676.122 -433.403 

Desember 2014 1.657.776 -1.018.346 

Maret 2015 4.218.262 2.560.486 

Juni 2015 5.038.490 820.228 

September 2015 9.400.493 4.362.003 

Desember 2015 3.200.820 -6.199.673 

Maret 2016 7.317.157 4.116.337 

Juni 2016 8.668.522 1.351.365 

September 2016 13.105.881 4.437.359 

Desember 2016 6.937.650 -6.168.231 

Maret 2017 13.574.502 6.636.852 

Juni 2017 12.789.635 -784.867 

September 2017 15.634.925 2.845.290 

Desember 2017 8.204.579 -7.430.346 

Maret 2018 14.725.566 6.520.987 

Juni 2018 14.331.479 -394.087 

September 2018 17.878.631 3.547.152 

Desember 2018 11.224.700 -6.653.931 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Arus Kas Investasi pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 
 

Periode Besar Arus Kas Investasi Perubahan 

Maret 2013 (1.667.266) - 

Juni 2013 (3.219.250) -1.551.984 

September 2013 (4.218.371) -999.121 

Desember 2013 (5.635.456) -1.417.085 

Maret 2014 (1.421.912) 4.213.544 

Juni 2014 (2.504.502) -1.082.590 

September 2014 (3.540.322) -1.035.820 

Desember 2014 (5.069.199) -1.528.877 

Maret 2015 (778.761) 4.290.438 

Juni 2015 (1.558.878) -780.117 

September 2015 (2.348.864) -789.986 

Desember 2015 (2.900.394) -551.530 

Maret 2016 (656.637) 2.243.757 

Juni 2016 (1.130.999) -474.362 

September 2016 (1.673.678) -542.679 

Desember 2016 (2.226.043) -552.365 

Maret 2017 (283.260) 1.942.783 

Juni 2017 (1.703.733) -1.420.473 

September 2017 (2.547.639) -843.906 

Desember 2017 (3.239.589) -691.950 

Maret 2018 (352.303) 2.887.286 

Juni 2018 (959.568) -607.265 

September 2018 (1.549.515) -589.947 

Desember 2018 (3.227.776) -1.678.261 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Arus Kas Pendanaan pada PT. Gudang Garam, Tbk Periode 2013-2018 
 

Periode Besar Arus Kas Investasi Perubahan 

Maret 2013 (1.700.000) - 

Juni 2013 865.897 2.565.897 

September 2013 3.976.626 3.110.729 

Desember 2013 3.726.626 -250.000 

Maret 2014 (450.000) -4.176.626 

Juni 2014 (1.493.599) -1.043.599 

September 2014 116.631 1.610.230 

Desember 2014 3.466.656 3.350.025 

Maret 2015 (2.773.543) -6.240.199 

Juni 2015 (3.380.923) -607.380 

September 2015 (5.420.192) -2.039.269 

Desember 2015 (284.510) 5.135.682 

Maret 2016 (8.358.223) -8.073.713 

Juni 2016 (8.868.743) -510.520 

September 2016 (12.121.372) -3.252.629 

Desember 2016 (5.129.762) 6.991.610 

Maret 2017 (12.057.377) -6.927.615 

Juni 2017 (10.076.659) 1.980.718 

September 2017 (12.080.188) -2.003.529 

Desember 2017 (3.480.186) 8.600.002 

Maret 2018 (14.500.000) -11.019.814 

Juni 2018 (12.500.000) 2.000.000 

September 2018 (16.022.388) -3.522.388 

Desember 2018 (8.722.387) 7.300.001 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Laba Kotor pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 
 

Periode Laba Kotor Perubahan 

Maret 2013 2.440.881 - 

Juni 2013 5.299.711 2.858.830 

September 2013 7.927.038 2.627.327 

Desember 2013 10.873.858 2.946.820 

Maret 2014 3.254.947 -7.618.911 

Juni 2014 6.473.636 3.218.689 

September 2014 9.701.432 3.227.796 

Desember 2014 13.379.566 3.678.134 

Maret 2015 3.332.236 -10.047.330 

Juni 2015 6.870.234 3.537.998 

September 2015 10.577.920 3.707.686 

Desember 2015 15.485.611 4.907.691 

Maret 2016 4.265.975 -11.219.636 

Juni 2016 8.038.801 3.772.826 

September 2016 12.037.083 3.998.282 

Desember 2016 16.616.716 4.579.633 

Maret 2017 4.397.434 -12.219.282 

Juni 2017 8.427.112 4.029.678 

September 2017 13.118.727 4.691.615 

Desember 2017 18.221.662 5.102.935 

Maret 2018 4.412.920 -13.808.742 

Juni 2018 8.988.678 4.575.758 

September 2018 13.710.250 4.721.572 

Desember 2018 18.644.327 4.934.077 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Harga Saham pada PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2013-2018 
 

Periode Harga Saham Perubahan 

Maret 2013 48.950 - 

Juni 2013 50.600 1.650 

September 2013 35.000 -15.600 

Desember 2013 42.000 7.000 

Maret 2014 49.400 7.400 

Juni 2014 53.500 4.100 

September 2014 56.675 3.175 

Desember 2014 60.700 4.025 

Maret 2015 51.000 -9.700 

Juni 2015 45.100 -5.900 

September 2015 42.000 -3.100 

Desember 2015 55.000 13.000 

Maret 2016 65.300 10.300 

Juni 2016 69.000 3.700 

September 2016 62.000 -7.000 

Desember 2016 63.900 1.900 

Maret 2017 65.525 1.625 

Juni 2017 78.300 12.775 

September 2017 65.800 -12.500 

Desember 2017 83.800 18.000 

Maret 2018 72.475 -11.325 

Juni 2018 67.250 -5.225 

September 2018 74.050 6.800 

Desember 2018 83.625 9.575 

Sumber : Galeri Investasi (BEI), 2019 
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Lampiran 2: Uji Normalitas 
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Lampiran 3: Uji Multikolinearitas 
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Lampiran 4: Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 5: Uji Autokorelasi 
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Lampiran 6: Regresi Ganda 
 

Y = 44036,306 – 0,002X1 – 0,001X2 – 0,003X3 + 0,001 X4 
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Lampiran 7: Koefisien Determinasi 
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Lampiran 8: Uji Parsial 
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Lampiran 9: Uji Simultan 
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Lampiran 10 
 

 

Tabel F 
 Df 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 161,448 199,500 215,707 224,583 230,162 233,986 236,768 238,883 

2 18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,330 19,353 19,371 

3 10,128 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,887 8,845 

4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 

5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 

6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 

7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 

8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 3,500 3,438 

9 5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 

10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 

11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 

12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 

13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767 

14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 

15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 

16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591 

17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548 

18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,577 2,510 

19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544 2,477 

20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447 

21 4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,488 2,420 

22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397 

23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375 

24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355 

25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 

26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321 

27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373 2,305 

28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359 2,291 

29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278 

30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 

31 4,160 3,305 2,911 2,679 2,523 2,409 2,323 2,255 

32 4,149 3,295 2,901 2,668 2,512 2,399 2,313 2,244 

33 4,139 3,285 2,892 2,659 2,503 2,389 2,303 2,235 

34 4,130 3,276 2,883 2,650 2,494 2,380 2,294 2,225 

35 4,121 3,267 2,874 2,641 2,485 2,372 2,285 2,217 

36 4,113 3,259 2,866 2,634 2,477 2,364 2,277 2,209 

37 4,105 3,252 2,859 2,626 2,470 2,356 2,270 2,201 

38 4,098 3,245 2,852 2,619 2,463 2,349 2,262 2,194 

39 4,091 3,238 2,845 2,612 2,456 2,342 2,255 2,187 

40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,449 2,336 2,249 2,180 

41 4,079 3,226 2,833 2,600 2,443 2,330 2,243 2,174 

42 4,073 3,220 2,827 2,594 2,438 2,324 2,237 2,168 

43 4,067 3,214 2,822 2,589 2,432 2,318 2,232 2,163 
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Tabel t (Pada taraf signifikansi 0,05) 

Df Signifikansi Df Signifikansi 

0,025 0,05 0,025 0,05 

1 12,706 6,314 46 2,013 1,679 
2 4,303 2,920 47 2,012 1,678 

3 3,182 2,353 48 2,011 1,677 

4 2,776 2,132 49 2,010 1,677 

5 2,571 2,015 50 2,009 1,676 

6 2,447 1,943 51 2,008 1,675 

7 2,365 1,895 52 2,007 1,675 

8 2,306 1,860 53 2,006 1,674 

9 2,262 1,833 54 2,005 1,674 

10 2,228 1,812 55 2,004 1,673 

11 2,201 1,796 56 2,003 1,673 

12 2,179 1,782 57 2,002 1,672 

13 2,160 1,771 58 2,002 1,672 

14 2,145 1,761 59 2,001 1,671 

15 2,131 1,753 60 2,000 1,671 

16 2,120 1,746 61 2,000 1,670 

17 2,110 1,740 62 1,999 1,670 

18 2,101 1,734 63 1,998 1,669 

19 2,093 1,729 64 1,998 1,669 

20 2,086 1,725 65 1,997 1,669 

21 2,080 1,721 66 1,997 1,668 

22 2,074 1,717 67 1,996 1,668 

23 2,069 1,714 68 1,995 1,668 

24 2,064 1,711 69 1,995 1,667 

25 2,060 1,708 70 1,994 1,667 

26 2,056 1,706 71 1,994 1,667 

27 2,052 1,703 72 1,993 1,666 

28 2,048 1,701 73 1,993 1,666 

29 2,045 1,699 74 1,993 1,666 

30 2,042 1,697 75 1,992 1,665 

31 2,040 1,696 76 1,992 1,665 

32 2,037 1,694 77 1,991 1,665 

33 2,035 1,692 78 1,991 1,665 

34 2,032 1,691 79 1,990 1,664 

35 2,030 1,690 80 1,990 1,664 

36 2,028 1,688 81 1,990 1,664 

37 2,026 1,687 82 1,989 1,664 

38 2,024 1,686 83 1,989 1,663 

39 2,023 1,685 84 1,989 1,663 

40 2,021 1,684 85 1,988 1,663 

41 2,020 1,683 86 1,988 1,663 

42 2,018 1,682 87 1,988 1,663 

43 2,017 1,681 88 1,987 1,662 

44 2,015 1,680 89 1,987 1,662 
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