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ABSTRAK 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan manajer, laba 
dan arus kas terhadap kinerja pasar perusahaan. Selain itu juga bertujuan untuk menguji 
dampak variabel pemoderasi set kesempatan investasi terhadap pengaruh dari tingkat 
pendidikan manajer, laba dan arus kas terhadap kinerja pasar perusahaan manufaktur di 
Indonesia. 

   Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Indonesia periode 2003-2007. Sampel ditetapkan dengan metode purposive sampling yang 
diperoleh sebanyak 60 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
dokumentasi dan kuesioner, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik moderated 
regression analysis dengan model regresi data panel. Analisis digunakan dengan software 
program EVIEWS. 
    Hasil penelitian menemukan  bahwa pengaruh tingkat pendidikan manajer terhadap 
kinerja pasar adalah positif dan signifikan dengan t statistik 1,984 pada nilai probabilitas 
0,048. Laba juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pasar dengan t 
statistik  2,333 pada nilai probabilitas sig. 0,026.  Arus kas berpengaruh negatif dan signifikan 
pada alfa 5% dengan t statisktik -2,006 pada nilai probabilitas sig. 0,046.  Dengan  variabel 
pemoderasi set kesempatan investasi ditemukan bahwa koefisien regresi interaksi AK*SKI  
adalah positif dan signifikan yaitu β= 0,0002 dengan t statistik 2,656 pada nilai probabilitas 
sig. 0,008. Artinya bahwa  semakin  tringgi set kesempatan investasi, maka  pengaruh arus 
kas terhadap kinerja pasar perusahaan juga semakin tinggi. Namun demikian, set kesempatan 
investasi gagal memoderasi pengaruh laba dan tingkat pendidikan manajer terhadap kinerja 
pasar perusahaan karena nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05.   
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Latar belakang Masalah. 
 

     Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan 

mengorbankan berbagai sumber daya. Di pasar modal, parameter kinerja perusahaan antara 

lain diukur dengan laba dan arus kas. Namun, untuk kondisi pasar modal Indonesia 

pertimbangan investasi masih banyak didasarkan pada  informasi non akuntansi (Parawiyati 

dan Baridwan, 1998). Informasi non akuntansi  yang penting untuk mengukur kinerja 

perusahaan antara lain informasi tentang tingkat pendidikan manajer (Wright, 1987)  yang 

juga dipublikasikan pada bagian catatan atas laporan keuangan.  

Ball dan Brown (1968)  membuktikan  manfaat laba dan menemukan bahwa perusahaan 

dengan laba meningkat atau menurun juga diikuti peningkatan dan penurunan harga saham 

selama periode pengamatan.   Studi yang sama dilakukan Beaver (1968) membuktikan  bahwa 

perilaku harga dan volume perdagangan  di sekitar tanggal pengumuman  mengindikasikan  

laba tahunan mengandung informasi yang relevan untuk penilaian kinerja perusahaan. 

   Beberapa penelitian yang lain melakukan pengujian manfaat laporan arus kas  dilakukan 

oleh Triyono (1998), Gantyowati (1998), Wahyuni (1998), Cahyani (1998),  Gultom (1999), 

Sutopo (2001) yang menemukan bahwa arus kas berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pasar. 

      Selain uji informasi keuangan, dengan semakin kompleksnya  tantangan bisnis akibat 

globalisasi, dan perubahan teknologi yang cepat, maka informasi non keuangan seperti tingkat 

pendidikan manajer menjadi penting. Manajer termasuk kategori human capital derajat 

tertinggi, yaitu  intelectual capital yang paling sulit digantikan dan memiliki value added 

tinggi serta berperan sentral dalam mencapai kinerja perusahaan (Stewart, 1997).   Menurut 

human capital theory, pendidikan  merupakan investasi yang akan memberikan keuntungan 

melalui produktivitas kerja (Cohen, 1993).  Human capital theory berasumsi bahwa nilai 

keuntungan investasi pendidikan yang berupa perbedaan penghasilan merupakan aktualisasi 

diri dari nilai produktivitas marginal seseorang sebagai hasil dari perbedaan investasi human 

capital melalui pendidikan. Penelitian tentang hubungan pendidikan dengan  kinerja 

perusahaan dilakukan oleh Ginn (2000) menemukan bahwa peningkatan kinerja organisasi  

ditentukan oleh   pendidikan yang dimiliki manajer. Di Indonesia, Yunus (2000) yang menguji 



 

hubungan pendidikan dan keterampilan dengan produktivitas kerja karyawan industri di Jawa 

Timur. Dengan analisis private rate of return, diperoleh  nilai koefisien efisiensi eksternal 

pendidikan dan pelatihan   sebesar  43,24%, lebih besar dibanding pengalaman kerja yang 

hanya sebesar 11%. Berdasarkan hasil-hasil uji empiris di atas menunjukkan bahwa  laba, arus 

kas dan pendidikan manajer  merupakan prediktor kinerja perusahaan yang akhirnya akan 

mempengaruhi reaksi pasar dan return saham.  

          Penelitian ini bermaksud menguji hubungan informasi laba, arus kas dan tingkat 

pendidikan manajer terhadap kinerja perusahaan dengan  mempertimbangkan faktor Set 

Kesempatan Investasi (SKI). Pada penelitian ini, informasi keuangan (laba dan arus kas) dan 

informasi nonkeuangan (pendidikan manajer) dijadikan variabel independen terhadap kinerja 

perusahaan karena alasan berikut ini.  

  Alasan mempertimbangkan faktor  SKI dalam menguji hubungan laba, arus kas dan 

pendidikan manajer dengan kinerja perusahaan adalah seperti berikut.  Set kesempatan 

investasi sebagai nilai pilihan-pilihan investasi  tergantung pada kebijakan manajer untuk 

melakukan pengeluaran modal (discretionary expenditure) di masa depan yang dapat 

dipandang sebagai pilihan pertumbuhan (Kole, 1991).  Setiap pilihan pertumbuhan 

dipengaruhi oleh bidang bisnis berdasarkan  pada keunggulan bersaing. Oleh karena setiap 

perusahaan berbeda, maka SKI diduga juga berbeda secara cross sectional, sehingga reaksi 

pasar terhadap informasi laba, arus kas dan tingkat pendidikan manajer juga berbeda. 

       Penggunaan variabel SKI dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap  asosiasi antara  

laba, arus kas dengan  reaksi pasar sebagai manifestasi kinerja perusahaan, mendasarkan pada 

free cashflow hypothesis (Jensen,1986) dan pecking order hypothesis (Myers dan Majluf, 

1984). Hipotesis tersebut menyatakan bahwa pemilihan kesempatan investasi dengan 

pengelolaan arus kas  yang efisien memperkuat hubungan informasi fundamental dan reaksi 

pasar, sedangkan pemilihan kesempatan investasi dengan pengelolaan aliran kas yang 

oportunistik  memperlemah hubungan informasi fundamental dan reaksi pasar (Vogt, 1994; 

Vogt dan Vu, 2000).  

     Lang dan Litzenberger (1989) menjelaskan bahwa perubahan dividen mencerminkan 

perubahan  kebijakan investasi  karena adanya pertumbuhan. Temuan mereka mendukung 



 

hipotesis free cash flow di mana manajer dengan arus kas bebas substansial akan lebih 

menyukai kebijakan investasi dengan return di bawah biaya modal atau memboroskannya 

pada ketidakefisienan dalam organisasi dibandingkan mendistribusinya kepada pemegang 

saham.  Investasi yang tidak bermanfaat bagi perusahaan dengan pertumbuhan rendah akan 

menurunkan nilai perusahaan dan direaksi negatif oleh pasar.  

  Temuan Griner dan Gordon (1995) mendukung hipotesis pecking order.  Mereka 

menemukan bahwa ketergantungan pembelanjaan modal terhadap arus kas internal  tidak 

disebabkan oleh konflik kepentingan  antara manajer dan pemegang saham, tetapi sebagai 

konsekuensi adanya informasi asimetri  antara manajer dengan pemegang saham. Temuan ini 

mendukung  pecking order hypothesis karena manajer masih mempertimbangkan kepentingan 

pemegang saham sehingga tidak membelanjakan dana yang berlebih demi kepentingan 

pribadinya.  Atas dasar temuan empiris tersebut, informasi SKI dapat menjadikan informasi 

laba, arus kas dan tingkat pendidikan manajer mempunyai kemampuan yang berbeda  dalam 

memprediksi return saham.  

     Motivasi penelitian ini  adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan informasi laba dan arus kas terhadap kinerja 

perusahaan  tidak selalu positif.  Hal ini menunjukkan bahwa hubungan laba dan arus kas 

dengan kinerja perusahaan belum konklusif. Penelitian ini mencari jawaban atas hubungan 

yang tidak konklusif tersebut dengan mempertimbangkan faktor SKI sebagai variabel 

pemoderasi. Kedua, faktor tingkat pendidikan manajer sebagai informasi tentang intellectual 

capital yang secara khusus dibutuhkan agar dapat berkinerja lebih baik untuk  memaksimalkan 

kinerja perusahaan belum dipertimbangkan pada penelitian sebelumnya. Ketiga,  faktor SKI 

belum dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terdahulu  yang menguji hubungan 

informasi laba dan arus kas maupun tingkat pendidikan manajer dengan kinerja perusahaan. 

Faktor ini penting untuk dipertimbangkan  dengan alasan sebagaimana dikemukakan di atas. 

Berdasarkan  motivasi tersebut maka penelitian ini menyediakan  bukti empiris  yang dapat 

membantu  pelaku pasar  untuk mempertimbangkan SKI  dalam menilai hubungan laporan 

laba dan arus kas  dengan reaksi pasar.  Pelaku pasar dapat memilih portofolio investasi 

sahamnya yang memiliki  SKI tinggi dengan pengelolaan kas yang efisien yaitu arus kas 



 

dirancang untuk dibagikan dalam bentuk dividen atau untuk membeli kembali saham yang 

beredar. 

              Permasalahan yang akan diuji secara empiris dalam penelitian ini dapat dirangkum 

sebagai berikut: (a) apakah laba, arus kas dan pendidikan  manajer mempengaruhi kinerja 

perusahaan?, dan (b) bagaimana dampak  SKI terhadap pengaruh laba, arus kas dan 

pendidikan manajer terhadap kinerja perusahaan? .  

        Berdasarkan permasalah tersebut,  riset ini     bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh 

laba  pada kinerja perusahaan,  (2) menguji pengaruh arus kas pada kinerja perusahaan, (3) 

menguji pengaruh pendidikan manajer  pada kinerja perusahaan dan (4) menguji apakah 

dengan SKI yang semakin tinggi pengaruh laba, arus kas dan  pendidikan manajer  pada 

kinerja perusahaan semakin kuat. 

 

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis. 

1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. 

            Studi tentang kandungan informasi laba, dan arus kas  telah menemukan hasil yang  

tidak  selalu positif (Rayburn, 1987;  Bowen et al., 1986;  Bernard dan Stober, 1989; Livnat 

dan Zarowin, 1990; Jenings, 1990; Asyik, 1998; Gultom, 1999; dan Sutopo, 2001). Temuan 

yang tidak konsisten tersebut  diduga  akibat adanya  kebijakan manajer dalam menentukan 

pilihan rasional tentang  investasi yang  mendatangkan keuntungan di masa depan.  Pilihan 

rasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas intelektual (intelectual capacity) manajer 

dalam menilai prospek bisnis di masa depan. Hal ini dibuktikan oleh Cohn (1979) dengan 

simple correlation approach menguji teori human capital dengan mengkorelasikan antara 

pendidikan dengan prestasi kerja. Hasil penelitian menemukan adanya hubungan positif dan 

signifikan. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan  mempengaruhi kinerja 

perusahaan  (Kelsey,dkk, 1983; Wright, 1987).  Keputusan mengenai pilihan investasi yang 

ditetapkan berdasarkan kapabilitas intelektual tersebut akan mengakibatkan  perubahan 

posisi arus kas  dan  laba perusahaan sehingga  kandungan informasi laba dan arus kas juga 

berbeda. Oleh karena itu mempertimbangkan variabel pemoderasi  dalam penelitian  

kandungan informasi laba,  dan arus kas ini menjadi sangat penting (Sutopo, 2001).  



 

            Pertimbangan untuk memasukkan variabel SKI sebagai pemoderasi diambil 

berdasarkan argumentasi bahwa tanggapan investor terhadap laba dan arus kas dipengaruhi 

oleh kebijakan manajer dalam penentuan pilihan investasi yang mengakibatkan perubahan 

posisi laba dan arus kas di masa depan.  Kebijakan manajer untuk  mengkondisikan posisi 

SKI tersebut  dipengaruhi oleh  tingkat pendidikan manajer perusahaan. 

            Bukti empiris adanya hubungan positif antara SKI dan return saham telah banyak 

ditemukan (Gaver dan Gaver,1993; Chen et al.,2000; Gul et al., 2000; dan Subekti dan 

Kusuma, 2001). Ringkasan kajian literatur dapat digambarkan seperti berikut ini. 

        

 

 

 
 

 

 

 

2.  Pengembangan Hipotesis Penelitian 

1.. Pengaruh laba dengan kinerja pasar perusahaan. 

Rasio Laba 

 (R NL ) 
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Arus Kas 

     (R A ) 
 

Pendidikan 
Manajer 
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Set 
Kesempatan 

Investasi 
 (SKI) 

Pecking Order Hypothesis 
Free Cash Flow Hypothesis 

Kinerja Pasar Perusahaan 

Analisis Fundamental 
Faktor-faktor yang mempengaruhi  

Kinerja Pasar 

Gambar 1 : Ringkasan Tinjauan Literatur 



 

     Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam 

bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal 

(SAK,1994). Laba merupakan hasil akhir kebijakan investasi yang dilakukan manajemen 

sehingga merupakan cerminan kesehatan perusahaan. Investor memerlukan informasi laba 

perusahaan karena informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai  kinerja perusahaan 

di pasar bursa, yaitu  kemampuan saham perusahaan dalam memberikan return dalam 

bentuk  capital gain (Utami, 1998). Beaver dan Ryan (1987)  memberi bukti empiris 

bahwa perubahan tingkat laba mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap 

kinerja pasar atau return saham. Bahkan ia menyimpulkan bahwa perubahan tingkat laba 

mempunyai hubungan yang lebih erat dengan perubahan return saham dibandingkan 

dengan perubahan arus kas.  Pasar bereaksi terhadap  informasi laba  karena berbagai 

alasan.  Pasar dapat bereaksi positif terhadap  jumlah laba yang dipandang sebagai sinyal 

positif  karena harapan  pasar atas laba di masa depan. Pasar  berharap dengan laba yang 

besar  dapat memacu investasi yang menghasilkan net present value positif sehingga 

meningkatkan  laba di masa depan.  Laba yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan 

perusahaan. Laba yang tinggi menggambarkan tingkat  pertumbuhan penciptaan laba 

perusahaan di masa mendatang. Semakin  sehat perusahaan semakin tinggi kinerja 

perusahaan tersebut. Tingginya kinerja  perusahaan tercermin pada return bagi pemegang 

saham baik yang diperoleh melalui nilai pasar saham, dividen atau laba ditahan di 

perusahaan guna investasi yang meningkatkan pertumbuhan maupun digunakan untuk 

mengurangi utang sehingga meningkatkan nilai ekuitas dan nilai total perusahaan.  

Berdasarkan landasan berifikir tersebut, maka dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1: Laba memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar. 

      2.  Pengaruh arus kas terhadap kinerja pasar perusahaan.  

Aliran kas merupakan  hasil kebijakan manajemen atas kebijakan  investasi, 

pendanaan dan operasi bisnis sehingga merupakan cerminan kinerja perusahaan. Aliran 

kas yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kesehatan perusahaan. Aliran kas yang 

tinggi juga menggambarkan tingkat pertumbuhan penciptaan kas di masa mendatang. 

Semakin sehat kinerja suatu perusahaan maka akan semakin tinggi nilai pemegang saham 



 

di perusahaan tersebut. Tingginya nilai pemegang saham  tercermin pada return bagi 

pemegang saham baik yang diperoleh melalui nilai pasar saham, dividen atau laba 

ditahan di perusahaan untuk investasi yang meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

maupun untuk mengurangi utang sehingga  meningkatkan nilai ekuitas dan nilai total 

perusahaan.   Livnat dan Zarowin (1994) memberikan bukti empiris bahwa aliran kas 

total berasosiasi positif dengan return. Maka dihipotesiskan bahwa: 

 H2: Arus kas mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan 

       3. Pengaruh tingkat  pendidikan manajer pada kinerja pasar perusahaan. 

      Manajer termasuk kategori human capital derajat tertinggi dengan value added 

besar yang paling sulit digantikan, dan memiliki peran sentral dalam mencapai kinerja 

perusahaan (Stewart, 1997). Banyaknya tantangan bisnis membawa implikasi bahwa 

hanya organisasi yang memiliki manajer dengan pendidikan dan kapabilitas tinggi yang 

mampu dengan cepat mengubah strategi menjadi tindakan, mengelola proses secara 

efisien, dan memaksimalkan kontribusi sumberdaya manusia untuk menciptakan 

pertumbuhan perusahaan secara kontinyu (Ulrich,1998).   Becker dan Gerhart (1996) 

menyatakan bahwa peran pendidikan bagi seorang manajer adalah sebagai pencipta nilai 

untuk keunggulan kompetitif melalui penurunan biaya, orientasi pada pelanggan, 

komitmen kerja dan produktivitas kerja, dan peningkatan kinerja perusahaan. Wright 

(1987)  dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa manajer yang 

memiliki pendidikan Master of Business Administration (MBA) memiliki keunggulan  

kinerja dibandingkan mereka yang hanya memiliki gelar Bachelor Administration (BA). 

Keunggulan komparatif MBA adalah keterampilan kepemimpinan dan kemampuan 

analisis pada level manajer untuk dapat mengambil keputusan investasi yang 

menguntungkan.   

   Pendidikan dan pengalaman manajer menunjukkan derajat kemampuan mencipta 

nilai keunggulan kompetetif yang merupakan cerminan kinerja perusahaan. Pendidikan 

dan pengalaman yang tinggi dapat menggambarkan tingginya tingkat produktivitas kerja.  

Produktivitas kerja yang tinggi juga menunjukkan tingkat penciptaan kas perusahaan di 

masa mendatang. Semakin tinggi produktivitas perusahaan semakin tinggi kinerja 

perusahaan tersebut. Tingginya kinerja perusahaan tercermin pada return bagi pemegang 



 

saham baik yang diperoleh melalui nilai pasar saham dan dividen. Kinerja perusahaan 

juga tercermin dari laba ditahan di perusahaan  guna investasi yang meningkatkan 

pertumbuhan, sehingga meningkatkan nilai total perusahaan. Berdasar landasan berfikir 

tersebut maka dihipotesiskan bahwa: 

H3: Pendidikan manajer memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan. 

4.  Pengaruh rasio laba, rasio arus kas dan tingkat pendidikan terhadap kinerja perusahaan 

dengan pemoderasi SKI   

Pertumbuhan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pandangan investor 

terhadap perilaku manajer terhadap pemanfaatan laba, arus kas, dan kreatifitas yang 

ditunjukkan oleh pendidikan manajer. Ketika laba, aliran kas dan pendidikan manajer 

tinggi, investor berharap manajer dengan kebijakannya akan mendistribusi laba dan arus 

kas untuk membayar dividen atau pembelian kembali saham. Tetapi ketika diketahui 

bahwa pada saat itu pertumbuhan perusahaan juga tinggi, investor tidak akan menuntut 

pendistribusian tersebut, sehingga meskipun pembagian dividen kecil tetapi pasar tidak 

akan bereaksi negatif dan kinerja pasar saham perusahaan tidak menurun, karena 

perusahaan memiliki prospek arus kas yang bagus di masa mendatang. Akan tetapi, ketika 

tingkat pertumbuhan rendah, pasar hanya akan bereaksi positif jika manajer  melakukan 

pendistribusian laba dan arus kas serta menjaga produkstivitas kerjanya. Pasar akan 

bereaksi negatif atau kinerja perusahaan di pasar saham akan menurun, ketika laba dan 

arus kas tetap ditahan oleh perusahaan serta produktivitas kerja manajer menurun.   

Berdasar landasan berfikir tersebut maka dihipotesiskan bahwa: 

H4:  SKI yang tinggi akan memperkuat pengaruh positif laba, arus kas dan pendidikan 

manajer terhadap kinerja pasar perusahaan 

Metode Penelitian. 

a.  Pemilihan Sampel dan sumber data. 

              Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitan adalah  perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dari tahun 2001 sampai akhir tahun 2005. Sampel dipilih  dengan kriteria sebagai berikut: 



 

(a) terdaftar di BEI pada tahun 2003-2007, (b) menerbitkan laporan keuangan auditan 

lengkap dengan periode berakhir 31 Desember, secara berturut-turut, (c) menggunakan mata 

uang rupiah dalam laporan keuangannya, (d) sahamnya termasuk saham yang aktif 

diperdagangkan yaitu jika saham tersebut selama 3 bulan diperdagangkan lebih dari 75. Dan 

ditemukan sebanyak 60 perusahaan manufaktur sebagai sampel. 

        Data yang dikumpulkan untuk pengujian hipotesis-hipotesis penelitian ini 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan (annual report)  

masing-masing perusahaan  selama periode 2003-2007 yang diperoleh melalui Bursa Efek 

Indonesia dan Bapepam dan Pojok BEI Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta. Laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan yang pertama kali diterbitkan dan bukan yang telah direvisi kemudian. Data pasar 

modal  diperoleh dari Indonesian Securities Market Database (ISMD) Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.   

b. Formulasi model untuk menguji hipotesis 

        Untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 5  digunakan model Moderated 

Regression Analysis (MRA)  sebagai berikut: 

Ret it  = α it + β it L it +β it AK it +β it PM it +β it SKI it +β it L it *SKI it + β it AK it it *SKI+ 
                β it PM it *SKI it +ε it …............................................................................................ (2) 

         Ket.:Ret = actual return (kinejar pasar), L  = laba,  AK = arus kas, PM = pend. manajer.  
                     L it *SKI it     = interaksi laba dan SKI, AK it *SKI it = interaksi arus kas dan SKI,  
                     PM it *SKI it = interaksi pendidikan manajer dan SKI. 
 

Analisis dan Pembahasan 

Bagian ini menggambarkan deskripsi variabel penelitian yang berasal dari sampel 

penelitian yang terdiri dari  60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang menyampaikan laporan keuangannya dengan periode per 31 Desember selama  5 (lima) 

tahun berturut-turut sejak tahun 2003 sampai dengan 2008. Statistik deskriptif ini  digunakan 

untuk menyediakan informasi yang melatarbelakangi  hasil temuan empiris (Sekaran, 1992). 

Perhitungan statistik deskriptif  dalam penelitian ini menggunakan SPSS (statistical program 



 

for social sciences) versi 15. Statistik deskriptif tersebut meliputi nilai minimum, maksimum, 

rata-rata dan standar deviasi. Secara rinci  stastistik deskriptif  variabel-variabel penelitian 

tampak pada tabel 6 berikut ini. 

 Tabel 1 
Stastistik Deskriptif  Variabel-variabel Penelitian 

 
Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi standar 
Ret (return saham) 300 -0,0137 0,0583 0,0040 0,0095 
Laba (EBIT/I) 300 0,0000 7,1500 1,0480 0,7576 
Arus kas (WCO/TS) 300 -4,4800 181,0700 2,3969 15,2302 
Pend. Manajer (PM) 300 10,0000 19,0000 12,6767 2,6688 
SKI (PPE/V) 300 -17,8400 11,3700 0,4482 1,6256 

 

     1. Pengujian Hipotesis 

Set kesempatan Investasi (SKI) merupakan salah satu faktor kontektual yang 

menyebabkan ketidak-konsistenan pengujian pengaruh laba (L), arus kas (AK) dan 

pendidikan manajer  (PM) pada kinerja pasar perusahaan (Ret).  Bagian ini membahas 

apakah tinggi rendahnya SKI memiliki dampak  berbeda terhadap pengaruh L, AK, PM 

secara simultan pada kinerja perusahaan (Ret).   

                      Ret it  = α it + β it L it  +  β it AK it + β it PM it + β it SKI it + β it  L it * SKI+ β it AK it *SKI+  

      β it PM it * SKI it  +ε it . 

Hipotesis akan didukung jika  β it L it   positif dan secara statistik hubungannya 

signifikan, β it AK it  positif dan secara statistik juga signifikan, β it PM it  positif dan secara 

statistik hubungannya signifikan, β it  L it * SKI, AK it *SKI, dan PM it * SKI it  positif dan 

secara statistik hubungannya signifikan. Selain itu, koefisien (β it L it  +  β it AK it + β it PM it ) 

< β it L it  +  β it AK it + β it PM +   β it  (L it , AK it , PM it )*SKI. Di mana  (L it , AK it , 

PM it )*SKI adalah interaksi laba, arus kas, pendidikan manajer dan SKI. Hasil pengujian 

hipotesis  disajikan pada tabel-2: 



 

Tabel 2 

Hasil Regresi Uji Hipotesis  
Variabel Koefisien t-statistik F-tabel sig 
α -3,270E-03 -1,227  0,221 
L 0,184 2,805**  0,005 
AK 0,850 1,506  0,122 
PM 0,121 2,121*  0,035 
SKI 0,132 2,307*  0,022 
(L,AK,PM)*SKI 0,880 1,340*  0,018 
R

2
 0,067    

R
2

 adjusted 0,051    
F 4,236**  alfa 

1%=2,05 
0,001 

N 299    
Df 5    
Variabel dependen: actual return saham 

**, * secara statistik signifikan pada alfa 1% dan 5% 

 

  Koefisien L, AK, PM dan SKI seluruhnya secara statistik positif dan signifikan 

pada alfa 5%.  Koefisien interaksi  (L,AK,PM)*SKI secara statistik positif dan signifikan.  

Begitu juga koefisien regresi  L, AK, PM, SKI dan  (L,AK,PM)*SKI  secara simultan 

sebesar 0,051 adalah positif dan secara statistik F sebesar 4,236 lebih besar dari F tabel 

pada alfa 1% sebesar 2,05. Hasil ini menunjukkan bahwa model pengujian hipotesis dalam 

peneltian ini benar.  

  Berdasarkan hasil analisis regresi di atas ditemukan bahwa: (a) laba berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pasar dengan t statistik sebesar 2,805 pada nilai 

signifikansi 0,005; (b) arus kas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

pasar dengan t statistik 1,506 pada nilai signifikansi 0,122; (c)  tingkat  pendidikan manajer 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pasar; (d)  SKI berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pasar dengan t statistik 2,121 pada nilai signifikansi 0,022. 

Begitu pula, interaksi  Laba, arus kas, tingkat pendidikan manajer dengan SKI juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan di pasar modal. Hal ini 

berarti bahwa  SKI berdampak positif terhadap pengaruh laba, arus kas dan tingkat 

pendidikan manajer pada kinerja perusahaan di pasar modal. Hal ini terlihat pada koefisien 



 

regresi t statistik sebesar 1,314 pada nilai signifikansi 0,018. Dengan temuan dari hasil 

analisis di atas maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima atau 

terbukti. 

     

     2. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa laba  secara individual 

mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan pada alfa 1%, yang berarti bahwa  

variasi return saham ditentukan oleh perubahan laba perusahaan. Temuan ini sesuai dengan 

survai yang dilakukan Ball dan Brown (1968) yang menemukan bahwa perusahaan dengan 

dengan laba meningkat atau menurun juga diikuti peningkatan dan penurunan harga saham 

selama pengamatan. Temuan ini juga mendukung penelitian di Indonesia yang dilakukan 

oleh Elizabeth (2000) yang melakukan penelitian di Busa Efek Jakarta, menemukan bahwa 

ada hubungan positif yang signifikan antara laba akuntansi dengan  return saham.  

 Hasil pengujian hipotesis 2 menemukan bahwa arus kas  mempunyai pengaruh 

yang positif tetapi tidak signifikan pada alfa 5%, yang berarti bahwa variasi return saham  

tidak ditentukan oleh perubahan arus kas. Temuan ini tidak mendukung penelitian Bowen 

(1986), Livnat dan Zarowin (1990) tersebut. Tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan 

temuan studi di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh Triyono (1998) di mana dengan 

menggunakan model level maupun model return, arus kas mempunyai hubungan positif 

tidak signifikan terhadap return saham.  

 Pengujian hipotesis  menunjukkan bahwa pendidikan manajer  mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan pada alfa 5%, yang berarti bahwa variasi return saham  ditentukan 

oleh perubahan pendidikan manajer. Temuan ini mendukung penelitian Wright (1987), 

Kelsey, et all (1983) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Du et.al (2007) dalam penelitian survainya di Xi’an China menyatakan bahwa  

pendidikan berhubungan secara signifikan dengan kinerja perusahaan.  Pendidikan manajer 

menjadi prediktor terhadap kinerja perusahaan karena dengan tingkat pendidikan yang 

memadai maka manajer lebih matang, lebih besar ambisinya, lebih luas wawasan 

bisnisnya,  mampu mengatasi masalah dengan lebih baik, memiliki keterampilan 

komunikasi lebih baik dan kemampuan memimpin yang lebih baik pula. Bermodal atas 



 

kelebihan itulah manajer yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mampu menganalisis 

kesempatan bisnis yang lebih prospektif menghasilkan keuntungan di masa depan. 

Kemampuan manajerial tersebut akhirnya direspon positif oleh pasar. 

   Pengujian hipotesis 4. Perusahaan merupakan kombinasi aset dengan pilihan 

investasi di masa datang (Myers, 1977). Pilihan investasi di masa datang dikenal dengan 

SKI. SKI adalah tersedianya alternatif investasi di masa datang bagi perusahaan (Hartono, 

1999). SKI merupakan nilai sekarang dan pilihan perusahaan untuk membuat investasi di 

masa mendatang. Perusahaan yang memiliki kesempatan investasi besar, relatif fleksibel 

untuk bertindak oportunistik dan sulit dideteksi, karena real option sulit diobservasi tanpa 

informasi dari pihak internal perusahaan. Akibatnya, biaya agensi meningkat (Myers, 

1977). Fenomena itu menjadi dasar dugaan bahwa  level SKI menjelaskan variasi 

kebijakan perusahaan, diantaranya kebijakan pendanaan.  Hubungan kebijakan investasi 

dan kebijakan pendanaan dapat diidentifikasi melalui arus kas perusahaan. Semakin besar 

jumlah investasi dalam suatu periode tertentu, maka semakin kecil dividen yang diberikan, 

karena perusahaan bertumbuh diidentifikasikan sebagai  perusahaan yang free cashflow-

nya rendah (Jensen, 1986). Hal ini sesuai dengan pecking order hypothesis (Myers dan 

Majluf, 1984) bahwa perusahaan yang profitable memiliki dorongan membayar dividen 

rendah dalam rangka memiliki dana internal lebih banyak untuk membiayai proyek-proyek 

investasinya.  Dana internal yang digunakan untuk mendanai proyek investasi yang 

menguntungkan tersebut membutuhkan laba dan arus kas perusahaan yang tinggi. Oleh 

karena itu perusahaan yang memiliki laba dan arus kas semakin besar, maka menjadi berita 

baik bagi investor, sehingga harga saham akan meningkat dan return saham juga 

meningkat.  

   Perusahaan yang tumbuh mempunyai aliran laba dan arus kas yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tumbuh. Kebijakan perusahaan pada 

perusahaan yang tumbuh merupakan berita baik bagi para investor, sehingga akan 

merespon berita tersebut  secara positif pada harga saham. Sebaliknya, perusahaan yang 

tidak tumbuh mempunyai kebijakan pendanaan yang bertolak belakang dengan perusahaan 

yang tumbuh. Hal ini berarti merupakan berita buruk bagi investor, sehingga investor akan 

merespon berita tersebut  secara negatif pada harga saham. 



 

   Pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi set kesempatan 

investasi, semakin kuat pengaruh positif laba, arus kas dan pendidikan manajer secara 

simultan terhadap return saham. Hal itu ditunjukkan oleh koefisien interaksi 

(L,AK,PM)*SKI positif dan signifikan pada alfa 5%. Hal ini mendukung teori signaling  

yang menjelaskan bahwa untuk mengurangi asimetri informasi di pasar, perusahaan dapat 

memberikan signal informasi kepada pihak luar (Morris, 1987). Aliran kas bebas (aliran 

kas operasi dikurangi aliran kas investasi) merupakan aliran kas diskresioner yang dapat 

digunakan untuk tambahan investasi  perusahaan yang keberadaannya tidak mudah 

dimanipulasi,  sehingga dapat digunakan oleh perusahaan  signal positif atas keberhasilan 

manajemen dalam mengelola perusahaan. Temuan empiris dalam riset ini membuktikan 

bahwa signal ini ditangkap positif  oleh pasar. Adanya  kontekstual SKI memperkuat 

signal ini sehingga ketika perusahaan memiliki SKI tinggi, maka kekuatan pengaruh laba  

dan  arus kas terhadap return saham juga semakin tinggi. Hal ini mengimplikasikan bahwa 

investor tidak menuntut pendistribusian laba  dan arus kas (positif) perusahaan ketika 

perusahaan masih memiliki prospek untuk tumbuh yang tinggi.    

      Hasil uji hipotesis ini juga mendukung teori pecking order, yaitu jika perusahaan  

yang SKI-nya tinggi memiliki aliran kas bersih yang besar, maka  investor akan 

memandang bahwa perusahaan tersebut akan mampu mendanai kesempatan-kesempatan 

investasinya yang menguntungkan dengan sumber dana murah, sehingga pasar akan 

bereaksi positif terhadap sahamnya  (Myers dan Majluf, 1984). Temuan ini juga 

mendukung Investmen opportunity Hypothesis (Chen dan Hoo, 1997) di mana investasi 

yang dilakukan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan bernilai, sedangkan investasi 

yang dilakukan perusahaan dengan pertumbuhan rendah tidak memiliki nilai.   

 

Simpulan 

1.  Laba secara individual berpengaruh positif dan sinifikan terhadap return saham, berarti 

bahwa informasi laba direaksi oleh pelaku pasar. Laba yang tinggi akan direaksi positif 

dan laba yang rendah akan direaksi negatif oleh pasar.  

2.   Arus kas secara individual berpengaruh positif dan tidak signifikan pada alfa 5%, tetapi 

signifikan pada alfa 10% terhadap return saham. Koefisien R=0,098, R
2

=0,010 dan 



 

F=2,868 dengan significancy value Sig=0,091.  Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh 

arus kas terhadap return saham jauh lebih kecil dibanding prediktor laba.  Hal ini berarti 

informasi arus kas juga  direaksi oleh pelaku pasar meskipun dengan derajat rendah. Arus 

kas yang tinggi akan direaksi positif dan sebaliknya, arus kas  yang rendah akan direaksi 

negatif oleh pasar. 

3.  Pendidikan manajer secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham, berarti pendidikan manajer memiliki kandungan informasi yang direaksi oleh 

pelaku pasar.  Pendidikan manajer yang tinggi akan direaksi positif dan pendidikan 

manajer  yang rendah akan direaksi negatif oleh pasar. 

4. Semakin tinggi set kesempatan investasi, semakin kuat pengaruh laba, arus kas dan 

pendidikan manajer terhadap return saham.  Dengan demikian set kesempatan investasi 

memoderasi pengaruh laba, arus kas dan pendidikan manajer terhadap return saham.  

Moderasi set kesempatan investasi secara statistik signifikan, karena koefisien regresi 

signifikan pada level 5%. 
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