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ABSTRACT 
 
The aims of the research are to find out (1) the influence of cash flow from 
operational activities on abnormal stock return, (2) the influence of cash flow 
from investment activities on abnormal stock return, (3) the influence of cash 
flow from financing activities on abnormal stock return, (4) the influence of 
earnings on abnormal stock return, and (5) the influence of the size of firm on 
abnormal stock return. A total of 36 companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (BEI) were taken as samples by using purposive sampling 
method. Data from audited financial statements from years 2005 to 2010 
were taken from www.idx.com. Meanwhile,  research period consisted of 7 
days consisting of 3 days before and 3 days after the publication of financial 
statements. The hypothesis were tested by using multiple linear regression. 
The results of the research reveal that cash flows from operational activities, 
cash flows from investmen activities, earnings and firm size have a positive 
and significant influence on abnormal stock return. Meanwhile,  cash flow 
from financing activities has a positive but insignificant influence on abnormal 
stock return. 
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaruh arus kas dari 
aktivitas operasi terhadap abnormal return saham, (2) pengaruh arus kas 
dari aktivitas investasi terhadap abnormal return saham, (3) pengaruh arus 
kas dari aktivitas pendanaan terhadap abnormal return saham, (4) pengaruh 
laba terhadap abnormal return saham, dan (5) pengaruh size perusahaan 
terhadap abnormal return saham. Sebanyak 36 perusahaan yang terdaftar di 
bursa efek Indonesia (BEI) diambil sebagai sampel dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Data dari laporan keuangan yang telah diaudit 
untuk tahun 2005 - 2010 diambil dari www.idx.com. Sedangkan periode 
penelitian terdiri dari 7 hari yang terdiri dari 3 hari sebelum dan 3 hari setelah 
publikasi laporan keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 



arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, laba dan size 
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return saham. 
Dan arus kas dari aktivitas  pendanaan berpengaruh positif dan  tidak 
signifikan terhadap abnormal return saham. 
 
Pendahuluan 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara 
karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan 
fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena 
pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua 
kepentingan yaitu pihak yang memilki kelebihan dana (investor) dan pihak 
yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak 
yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan 
harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini 
perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan 
investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. 
Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 
memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) 
bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih 
(Darmadji, 2001). 

Parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari 
investor dan kreditor dari laporan keuangan ini adalah laba dan arus kas. 
Salah satu bentuk tindak pengungkapan laporan keuangan adalah dengan 
melaporkan arus kas. Di dalam PSAK no 2 (2009) menyatakan bahwa 
entitas harus menyusun laporan arus kas sesuai persyaratan dalam 
pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tidak 
terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian 
laporan keuangan. 

Size perusahaan menurut penelitian Miswanto dan Husnan (1999) 
tentang pengaruh operating leverage, cyclicality, dan ukuran perusahaan 
terhadap risiko bisnis menemukan bahwa operating leverage tidak 
berpengaruh terhadap peningkatan risiko bisnis begitu pula dengan 
pengaruh cyclicality terhadap risiko bisnis relatif kecil sedangkan ukuran 
perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap risiko bisnis. Martani 
(2009) menguji pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas 
dari aktivitas operasi dalam laporan keuangan terhadap return saham. 
Hasilnya menunjukkan bahwa rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus 
kas dari aktivitas operasi  mempengaruhi return pasar dan abnormal return. 
Hull (1995) meneliti mengenai ukuran perusahaan dan isi informasi selama 
penawaran saham. Dengan tes regresi mengungkapkan bahwa ukuran 
perusahaan signifikan yang merupakan faktor penting dalam akuntansi untuk 
return saham. Pengaruh ukuran perusahaan ini konsisten dengan pengaruh 
informasi diferensial mengingat bahwa ukuran perusahaan berhubungan  
positif dengan jumlah informasi yang tersedia tentang perusahaan. 

Penelitian mengenai arus kas dan hubungannya dengan return saham 
diantaranya dilakukan oleh Miller dan Rock (1985). Hasil studi ini 
menemukan hubungan bahwa peningkatan arus kas masa yang akan datang 



mempunyai pengaruh positif dengan return saham pada saat pengumumam 
investasi baru dan pasar akan bereaksi negatif terhadap arus kas 
pendanaan. Triyono (2000) menguji hubungan kandungan informasi arus 
kas, komponen arus kas dan laba akuntansi dengan harga dan return saham 
memperoleh kesimpulan bahwa pembedaan komponen aliran kas (operasi, 
investasi dan pendanaan) seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 2 
mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap return saham. Kusuma 
(2004) menguji kandungan informasi tambahan dari laba, modal kerja 
operasi dan arus kas pada perusahaan manufaktur membuktikan bahwa 
perubahan arus kas operasi memiliki kandungan informasi tambahan dalam 
memprediksi return saham.   

Livnat dan Zarowin (1990) yang menguji hubungan antara arus kas 
dan laba akrual dengan return saham. Pengujian dengan analisis regresi 
berganda berhasil membuktikan bahwa komponen arus kas mempunyai 
hubungan positif lebih kuat dengan return saham dibandingkan dengan total 
arus kas atau laba akrual dengan return saham. Utari (2006) menguji 
kandungan informasi laba dan arus kas guna pengambilan keputusan 
investasi di Bursa Efek Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa arus kas 
bersih dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan serta laba akuntansi 
berpengaruh terhadap harga dan return saham, namun secara parsial 
memiliki pengaruh yang berbeda. Pada tingkat signifikansi di level 10% hanya 
laba akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Arus kas 
dari aktivitas operasi dan pendanaan serta laba akuntansi berpengaruh 
signifikan terhadap return saham, dengan arus kas operasi memiliki 
pengaruh paling signifikan. Ali (1994) menguji kandungan informasi dari laba, 
modal kerja dari operasi dan arus kas dengan menggunakan regresi linear 
dan non linear. Hasil analisis berdasarkan model linear menunjukkan bahwa 
arus kas relatif tidak memiliki kandungan informasi dibandingkan dengan 
variabel laba dan modal kerja dari operasi. Hasil yang diperoleh dari model 
non linear mendukung adanya hubungan dengan return saham dengan tiga 
variabel tersebut. 
 
 
Metodologi penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder. 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian karena menggunakan teknik 
dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
data-data yang berkaitan dengan laporan arus kas, laba, total aset, saham 
perusahaan dan IHSG tahun 2005-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

         

 

 

 
Gambar 2. Kerangka pemikiran teoritis 
 
 
Pengukuran Variabel 
Variabel independen  

Variabel independen yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, 
dan pendanaan, yang diukur dari total arus kas dari masing-masing aktivitas 
tersebut yang terdapat didalam laporan arus kas perusahaan. Laba diukur 
dari total laba bersih dalam laporan laba rugi, dan size perusahaan diukur 
dari total aset perusahaan. 
 
Variabel Dependen 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah abnormal return saham. 
Abnormal return saham adalah merupakan kelebihan dari return yang 
sesungguhnya terjadi dari return normal. Return normal merupakan return 
ekspektasi, dengan demikian return tidak normal (abnormal return) adalah 
selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 
Adapun nilai saham dalam penelitian ini diambil dari nilai saham 3 hari 
sebelum dan 3 hari sesudah pengumuman publikasi laporan keuangan 
tahunan yang tercantum dalam Jakarta Stock Exchange. Langkah-langkah 
yang digunakan untuk menghitung Abnormal Return Saham adalah sebagai 
berikut : 

 
a. Menghitung Actual Return Perusahaan 

Actual Return merupakan keuntungan yang dapat diterima atas 
investasi suatu saham. 

Rit =  
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Size Perusahaan   (x5) 

Arus Kas dari Pendanaan (x3) 

Arus Kas dari Investasi      (x2) 

Arus Kas dari Operasi        (x1) 



Keterangan :  
Rit   = Actual return atau return realisasi saham i pada waktu t 
Pit  = Harga saham i pada periode t  
Pit-1= Harga saham i  pada periode t-1 
 
 
 
b.  Menghitung Return Pasar (Market return) 

Market Return merupakan keuntungan yang dapat diterima atas 
investasi seluruh saham dalam suatu pasar, dalam hal ini adalah pasar 
modal. 
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Keterangan: 
Rmt  =  return pasar pada hari t, 
IHSGit =  indeks harga saham gabungan i pada hari t, 
IHSGit-1 =  indeks harga saham gabungan i pada hari t-1. 
 
c. Menghitung Expected Return 

Expected Return merupakan keuntungan yang diharapkan oleh 
investor atas investasi saham dalam memproyeksikan tingkat keuntungan 
yang diharapkan atas suatu saham, adapun rumus expected return 
menggunakan market model. 
E(Ri) = αi + βi. Rmt 
Keterangan: 
E(Ri) = Return saham yang diharapkan 
i =  intercept untuk saham i, 
i =  koefisien slope yang merupakan beta saham i, 
Rmt =  Return pasar pada waktu t. 
 

Dalam menghitung expected return hal pertama yang harus dilakukan 
adalah mencari persamaan expected return. Persamaan expected tersebut 
dapat diperoleh dengan meregresikan  data actual return (Rit) dan market 
return (Rmt) masing-masing saham, dimana variabel dependennya adalah 
actual return (Rit) dan variabel independennya yaitu market return (Rmt). 

 
d. Menghitung Abnormal Return Saham 

Abnormal return saham adalah merupakan kelebihan dari return yang 
sesungguhnya terjadi dari return normal 
ARit   = Rit - E(Rit) 
Keterangan: 
ARit     = Abnormal return saham i pada waktu t 

      Rit        = Actual return atau return realisasi saham i pada waktu t 
E(Rit) = Return saham yang diharapkan pada waktu t 
 
 
 



e. Rata-rata Abnormal Return Saham 
Rata-rata return tidak normal (average abnormal return) untuk hari ke-t 

dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika sebagai berikut: 

RRTNt =  

 
Keterangan: 
RRTNt = Rata-rata return tidak normal (average abnormal return) pada hari 

ke-t. 
RTNi,t    = Return tidak normal (abnormal return) untuk sekuritas ke i pada hari 

ke-t. 
k         = Jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. 
 
Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesa 
adalah metode statistik regresi linear berganda. Dimana Uji regresi berganda 
adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 
terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 
hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel 
bebas. Dalam penelitian ini untuk persamaan regresi ganda dirumuskan 
sebagai berikut (Riduwan, 2010: 253). 
Y = α + β1X1it + β2X2it+ β3X3it+ β4X4it+ β5X5it 

Y  = Return saham perusahaan i pada periode t. 
α = Koefisien konstanta. 

β1-5  = Koefisien regresi variabel independent. 

X1it = Perubahan arus kas dari aktivitas operasi pada periode t. 

X2it = Perubahan arus kas dari aktivitas investasi pada periode t. 

X3it = Perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan pada periode t. 

X4it = Perubahan laba pada periode t. 

X5it = Size perusahaan pada periode t.  
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji F. Namun sebelum 

meregresi data, dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih dahulu agar 
model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias (sahih), terdiri 
dari uji normalitas,  heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. 
 
Hasil dan Pembahasan 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji normalitas 

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari grafik 
plot linear dan histogram. Grafik histogram menunjukkan pola yang 
mendekati bentuk bel dan plot linear memperlihatkan data yang bergerak 



mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas merupakan situasi dimana dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2002) deteksi heteroskedastisitas 
dapat dilihat dari grafik Scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik 
menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Dari grafik Scatterplot yang dihasilkan terlihat hampir 
semua titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas 
serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga 
disimpulkan model regresi bebas heteroskedastisitas 
c. Uji multikolonearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya satu 
atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel bebas 
lainnya. Hasil pengujian menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
semua variabel independen tidak ada yang lebih besar dari 10 dan nilai 
Tolerance juga tidak ada yang lebih kecil dari 0,10. Sesuai dengan hasil 
pengujian asumsi multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model 
regresi yang digunakan. 
d. Uji autokorelasi 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai hitung Durbin Watson 
sebesar 2,299; Sedangkan besarnya DW-tabel: dl (batas luar) = 1,717; du 
(batas dalam) = 1,819; 4 – du = 2,181; dan 4 – dl = 2,283. Ini berarti nilai du 
1,819 < DW 2,299 sehingga model regresi bebas otokorelasi. 
2. Pengujian Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.611 .060  -10.234 .000 

Arus Kas Operasi 3.662E-12 .000 .316 4.470 .000 

Arus Kas Investasi 5.865E-12 .000 .300 4.714 .000 

Arus Kas Pendanaan 9.278E-13 .000 .133 1.872 .063 

Laba 4.096E-13 .000 .117 2.226 .027 

Size Perusahaan 5.522E-13 .000 .103 1.960 .051 

a. Dependent Variable: Abnormal Return Saham 

Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari hasil perhitungan  
melalui SPSS dapat dilihat pada tabel 5. Dari tabel tersebut dapat kita lihat 
bahwa nilai konstanta sebesar -0,611, nilai b1 (Arus Kas Operasi) sebesar 
0,316, nilai b2 (Arus Kas Investasi) sebesar 0,300, nilai b3 (Arus Kas 
Pendanaan) sebesar 0,133, nilai b4 (Laba) sebesar 0,117 dan nilai b5 (Size 
Perusahaan) sebesar 0,103, sehingga diperoleh persamaan: 



Y= -0,611+0,316X1+0,300X2+0,133X3+0,117X4+0,103X5 
 
Dari persamaan regresi di atas dapat disimpulkan bahwa arus kas 

operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan  laba dan size bernilai 
positif, berarti memiliki hubungan yang searah dengan abnormal return 
saham dimana setiap kenaikan 1% arus kas operasi, arus kas investasi, arus 
kas pendanaan, laba dan size perusahaan juga akan menyebabkan 
kenaikan pada abnormal return saham sebesar nilai Standardized 
koefisiennya.  

 
a. Hipotesis 1: Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap abnormal return saham. 
Berdasarkan hasil pengujian arah, arus kas operasi menghasilkan 

angka 0,316 yang menandakan adanya hubungan yang positif antara 
variabel arus kas operasi  dengan saham. Ini berarti apabila arus kas operasi  
meningkat sebesar 1% maka tingkat abnormal return saham akan meningkat 
sebesar 31,6% dan demikian pula sebaliknya. 

Hasil pengujian thitung diperoleh nilai sig arus kas operasi sebesar 
0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari level of significant sebesar 5%. Sesuai 
dengan dasar pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa 
secara parsial arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap abnormal return saham atau dengan kata lain bahwa H1 
diterima.  

 
b. Hipotesis 2: Arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap abnormal return saham. 
Berdasarkan hasil pengujian arah, secara keseluruhan diperoleh 

koefisien regresi arus kas dari aktivitas investasi yang menunjukkan tanda 
positif 0,300. Ini berarti apabila arus kas dari aktivitas investasi meningkat 
sebesar 1% maka tingkat abnormal return saham akan meningkat sebesar 
30% dan demikian pula sebaliknya. 

Hasil pengujian thitung diperoleh nilai sig sebesar 0,000, nilai ini lebih 
kecil dari level of significant sebesar 5%. Sesuai dengan dasar pengambilan 
keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa arus kas investasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap abnormal return saham, atau dengan kata lain 
bahwa H2 diterima. 

 
c. Hipotesis 3: Arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap abnormal return saham. 
Berdasarkan hasil pengujian arah, secara keseluruhan diperoleh 

koefisien regresi arus kas dari aktivitas pendanaan yang menunjukkan tanda 
positif 0,133. ini berarti apabila arus kas dari aktivitas pendanaan meningkat 
sebesar 1% maka tingkat abnormal return saham akan meningkat sebesar 
13,3% dan demikian pula sebaliknya. 

Hasil pengujian thitung diperoleh nilai sig sebesar 0,063, nilai ini lebih 
besar dari level of significant sebesar 5%. Sesuai dengan dasar pengambilan 
keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa arus kas pendanaan 



berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap abnormal return saham, 
atau dengan kata lain bahwa H3 ditolak.  

 
d. Hipotesis 4: Laba berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal 

return saham. 
Berdasarkan hasil pengujian arah, secara keseluruhan diperoleh 

koefisien regresi laba yang menunjukkan tanda positif 0,117. ini berarti 
apabila laba meningkat sebesar 1% maka tingkat abnormal return saham 
akan meningkat sebesar 11,7% dan demikian pula sebaliknya. Dan 
mengindikasikan bahwa informasi mengenai laba bersih perusahaan masih 
banyak dipakai oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan walaupun 
terdapat informasi yang lain. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa 
profitabilitas yang tinggi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan 
nilai perusahaan di masa yang akan datang. 

Hasil pengujian thitung diperoleh nilai sig sebesar 0,027, nilai ini lebih 
kecil dari level of significant sebesar 5%. Sesuai dengan dasar pengambilan 
keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa laba berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap abnormal return saham, atau dengan kata lain bahwa H4 
diterima.  

 
e. Hipotesis 5: Size Perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap abnormal return saham. 
Hasil dari pengujian arah, size perusahaan menghasilkan angka 0,103 

yang menandakan adanya hubungan yang positif antara variabel size 
dengan abnormal return saham. Ini berarti apabila size perusahaan 
meningkat sebesar 1% maka tingkat abnormal return saham akan meningkat 
sebesar 10,3% dan demikian pula sebaliknya. 

Berdasarkan hasil pengujian thitung diperoleh nilai sig size perusahaan 
sebesar 0,051, dimana nilai ini lebih kecil dari level of significant sebesar 5%. 
Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara parsial size perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap abnormal return saham atau dengan kata lain bahwa H5 ditolak. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka simpulan penelitian ini secara parsial adalah 
sebagai berikut. Arus kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
abnormal return saham. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa arus 
kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap saham diterima. 
Simpulan ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas 
yang mencukupi secara internal dari operasi untuk membayar kewajibannya 
tanpa harus meminjam dari pihak luar, menunjukkan bahwa perusahaan 
tersebut sukses. 

Arus kas investasi berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal 
return saham. Hipotesis dua yang menyatakan bahwa arus kas investasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return saham diterima. 
Simpulan ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi akan mampu 



memberikan arus kas tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan 
pendapatannya. Adanya peningkatan pendapatan ini akan menarik investor 
untuk membeli sahamnya di bursa sehingga harga saham akan meningkat. 

Arus kas pendanaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
abnormal return saham. Hipotesis tiga yang menyatakan bahwa arus kas 
pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return saham 
ditolak. Simpulan ini mengindikasikan bahwa laporan arus kas dari aktivitas 
pendanaan berisi informasi aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan 
perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. 

Informasi laba berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return 
saham. Hipotesis empat yang menyatakan bahwa laba berpengaruh positif 
signifikan terhadap abnormal return saham diterima. Simpulan ini 
mengindikasikan bahwa laba bersih menunjukkan efektifitas dan efisiensi 
perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan. 

Informasi size perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
abnormal return saham. Hipotesis lima yang menyatakan bahwa size 
perusahaan berpengaruh negatif terhadap abnormal return saham ditolak. Ini 
mengindikasikan bahwa size perusahaan dengan pengukuran total aset 
mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset untuk memperoleh laba dari 
aktivitas operasi, apabila total aset meningkat maka akan bermanfaat bagi 
perusahaan. 

 
Saran 

 
Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika dalam penelitiannya 

menambah jumlah sampel penelitian dengan membandingkan antara 
perusahaan manufaktur dengan perusahaan non manufaktur, serta 
memperhatikan faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap 
perubahan reaksi pasar (perubahan harga saham) dipasar sekunder. 

Investor dalam mengambil keputusan investasi dipandang perlu 
memperhatikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 
terutama menyangkut laba dalam hal ini laba bersih, arus kas operasi, arus 
kas investasi dan total aset. Karena informasi tersebut terbukti berpengaruh 
positif signifikan  terhadap abnormal return saham. Laba bersih ini adalah 
laba yang menunjukkan bagian laba yang akan ditahan di dalam perusahaan 
dan yang akan dibagikan sebagai dividen, serta laba mencakup perubahan 
besar dalam ekuitas selama periode berjalan. 

Bagi Emiten, sebaiknya mengetahui saat-saat penting yang harus 
dipertimbangkan saat kapan harus menjual atau menawarkan efek kepada 
masyarakat sehingga memperoleh abnormal return saham yang diharapkan. 
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