
PENGARUH INFORMASI LAPORAN ARUS KAS DAN LABA 

BERSIH TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 

 

THE INFLUENCE OF CASH FLOW INFORMATION AND NET 

INCOME ON STOCK TRADING VOLUME 
 

FITRIYANI  LESTARI 

8335102999 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh 

Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 

 

 

 

 

  

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  

JURUSAN AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  

2014  
 



ii 
  

ABSTRAK 

Fitriyani Lestari, 2014: Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas dan Laba Bersih 

Terhadap Volume Perdagangan Saham. 

Pembimbing : (I)  Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak ; (II) Choirul Anwar, MBA, 

MAFIS, CPA. 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan informasi arus kas 

(aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan) serta laba bersih 

terhadap volume perdagangan saham pada  perusahaan property/real estate dan 

konstruksi yang go public di  Bursa Efek  Indonesia  antara  tahun  2010 – 2012. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 

dan data volume perdagangan harian. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 42 sampel untuk periode 2010-2012 

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan arus kas dari 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas  pendanaan serta laba bersih  

memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap volume  perdagangan  saham. 

Dan secara parsial hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara arus kas dari aktivitas pendanaan dan laba bersih terhadap 

volume perdagangan  saham,  sedangkan  arus  kas  dari  aktivitas  operasi  dan  

arus  kas  dari  aktivitas  investasi  secara  parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap volume perdagangan saham.  

Kata kunci:  Arus Kas Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, 

Laba Bersih dan Volume Perdagangan Saham 
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ABSTRACT 

Fitriyani Lestari, 2014: The Influence of Information of Cash Flows and Net 

Income Of  Stock Trading Volume.  

Advisors: (I) Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M. Ak ; (II) Choirul Anwar, MBA, 

MAFIS, CPA 

The purpose of this research is to find out the relationship between the 

information cash flow (operating activities, investing activities and financing 

activities) and also net income toward the trading stock volume at propertyreal 

estate and construction company which is go public at Indonesia Stock Exchange 

in the year of 2010-2012. This research uses secondary data from annual 

financial reports and daily trading volume data. The sample used in this research 

is as many as 42 samples for the period 2010-2012 

The research result  show  that  the  cash  flow  simultaneously  from  

operating  activities,  investing  activities,  financing Activities and net income 

have a significant influence towards stock trading volume. And partially the result 

of this research is to prove the significant  influence  towards  cash  flow  from  

the  financing  activities  and  net income  towards  stock  trading  volume, while  

the  cash  flow  from  operating activities  and  cash  flow from investing activities 

partially has no significant influence towards stock trading volume.  

Keywords: Cash Flow from Operating  Activities,  Investing  Activities,  

Financing  Activities,  Net Income  and  Stock Trading Volume. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepa da Allah SWT karena atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Informasi Laporan Arus dan Laba Bersih  terhadap Volume 

Perdagangan Saham”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk 

mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh arus kas dari 

kegiatan operasi, investasi dan pendanaan serta informasi laba bersih terdahap 

volume perdagangan saham. Penyusunan skripsi ini tidak lepas  dari berbagai 

pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulu san hati 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:  
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menyelesaikan skripsi ini.  
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telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.  
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