PENGARUH ARUS KAS, FAKTOR FUNDAMENTAL DAN
TINGKAT BUNGA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
H. Sutrisno
Fakultas Ekonomi Univesrsitas Islam Indonesia
Email: sutrisno_uii@yahoo.com
ABSTRACT
In accordance with the objectives of financial management to
enhance firm value and to increase the value of firm needs to know
the various factors that influence it. This study aims to determine
and analyze the effect of cash flow, fundamental factors, and the
interest rate on the firm value in manufacturing companies in
Indonesia Stock Exchange.
Analysis tool used is a structural equation model (SEM) in order
to test three concept variables simultaneously is thought to affect
firm value, the indicator is the stock return and stock price changes.
We use 100 manufacturing companies as sample with a purposive
random sampling technique. The result of our study, of the three
variables thought to affect the value of the company, were
fundamental factors and interest rate variables that significantly
affects the value of the firm. While the cash flow variable was not
statistically significant affect the value of the firm.
The results of this study is expected to explain the findings are
useful for scholars to do further research. Also expected to be
utilized by investors in making investment decisions.
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LATAR BELAKANG
Secara umum tujuan manajemen keuangan untuk meningkatkan kemakmuran
para pemegang saham. Seperti dikemukakan oleh Weston and Copeland (1986: 7)
bahwa the goal of financial management is to maximize the value of the firm.
Nilai perusahaan bukanlah laba yang diperoleh, melainkan upaya yang sungguhsungguh untuk menaikkan harga saham. Agar nilai perusahaan bisa ditingkatkan
manajemen harus bisa mengoptimalkan fungsi manajemen keuangan. Damodaran
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(1997: 3) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi manajemen keuangan yakni mencari
sumber dana dengan biaya yang murah (financing decisions), mengalokasikan dana
tersebut kepada proyek investasi yang menguntungkan (investment decisions) dan
atas keuntungan tersebut manajemen akan memutuskan seberapa besar laba akan
dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan berapa yang ditahan untuk
dilakukan reinvestasi (dividend policy).
Harga saham sebagai alat untuk mengukur nilai perusahaan pada dasarnya
dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor teknikal dan faktor fundamental. Faktor
fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, tentang efektifitas dan
efisiensi perusahaan dalam mencapai sasarannya (Stoner et al. 1995). Untuk menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang terbagi dalam empat
kelompok, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, hutang, dan profitabilitas (Gitman 2003).
Dengan analisis tersebut, para analisis mencoba memperkirakan harga saham dimasa
yang akan datang dengan mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang dan menerapkan hubungan faktorfaktor tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Sedangkan faktor teknikal
adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, sseperti kondisi ekonomi,
kebijakan pemerintah, faktor psikologi investor, dan yang juga sangat mempengaruhi
adalah tingkat bunga (Sudiyatno, 2010). Demikian pula dengan Burhanudin (2009)
yang menemukan bahwa suku bunga akan mempengaruhi harga saham.
Selain faktor fundamental dan teknikal, harga saham juga dipengaruhi oleh
arus kas atau cash flow yang dimiliki perusahaan. Penelitian tentang pengaruh arus
kas terhadap nilai perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa arus kas sangat berguna
bagi investor. Bowen et al. (1986) menemukan bahwa arus kas merupakan prediktor
yang lebih baik dibanding laba satu atau dua tahun mendatang. Laporan arus kas
mempunyai hubungan dengan jumlah pembayaran dividen yang terjadi dalam satu
tahun setelah terbitnya laporan arus kas, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan
arus kas mempunyai kandungan informasi dan bermanfaat bagi pemegang saham.
TINJAUAN LITERATUR
Arus Kas
Data arus kas merupakan tambahan informasi yang disediakan oleh hubungan
antara laporan laba rugi dan neraca. Laporan arus kas menampilkan laporan cash
inflow dan cash outflow perusahaan untuk periode tertentu. Gerald (1987) membagi
laporan arus kas menjadi tiga klasifikasi yakni (a) arus kas yang berasal dari aktivitas
operasi (cash flow from operating aktivities) yakni arus kas yang dihasilkan dari
operasi perusahaan, (b) arus kas dari aktivitas investasi (Investing cash flow)
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merupakan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi, (c) arus kas dari aktivitas
pendanaan (financing cash flow) yaitu arus kas yang dihasilkan karena kegiatan
pendanaan seperti penerbitan saham atau hutang, pembayaran dividen, dan pembelian
kembali saham.
Arus kas ini dianggap mempunyai informasi yang sangat penting bagi investor,
yang bisa digunakan sebagai sinyal bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang
baik dalam membayar dividen (Bowen, 1986). Arus kas juga bisa memberikan nilai
tambah bagi pemakai laporan keuangan (Baridwan, 1997), yang bisa digunakan
sebagai alat penilai harga saham. Allayannis et al. (2005) keterbukaan pengungkapan
pelaporan arus kas memainkan peran penting dalam efisiensi pasar modal dan tata
kelola perusahaan. Teori manajemen risiko perusahaan berpendapat bahwa pemegang
saham lebih baik jika perusahaan mempertahankan arus kas yang lancar (Srinivasan
and Sarasimhan, 2004)
Faktor Fundamental
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa faktor fundamental merupakan faktorfaktor yang berasal dari dalam perusahaan, oleh karena itu faktor ini biasanya bersifat
controllable bagi perusahaan. Faktor fundamental ini juga sering disebut sebagai
kinerja keuangan perusahaan. Bahkan Gitman (2003) menggunakan rasio likuiditas,
rasio aktivitas, rasio hutang, dan rasio profitabilitas sebagai alat ukur faktor fundamental.
Dalam penelitian ini indikator dari faktor fundamental adalah dividen payout ratio,
debt to equity ratio, net profit margin dan size.
Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk memutuskan apakah laba yang
diperoleh perusahaan akan dibagikan semuanya kepada pemegang saham atau ada
sebagian yang ditahan untuk direinvestasikan lagi. Dividen payout ratio merupakan
perbandingan antara dividen yang dibagikan dengan laba yang diperoleh (Sutrisno,
2006: 224). Dividen payout ratio ini sering digunakan oleh peneliti seperti Pakpahan
(2010) untuk mengukur faktor fundamental. Sebab dividen bisa digunakan sebagai
sinyal oleh perusahaan untuk memberikan informasi yang positif kepada investor
bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang bagus (Lintner, 1956).
Debt to equity ratio dapat diartikan sebagai seberapa besar permodalan
perusahaan didanai dari hutang, yang ditunjukkan dengan perbandingan antara hutang
dengan modal sendiri (Sutrisno, 2006: 218). Menurut Modigliani and Miller (1958),
jika tidak pajak, maka semakin besar hutang semakin meningkatkan nilai perusahaan.
Namun, pendapat MM dibantah oleh Megginson (1997) bahwa semakin tinggi hutang
perusahaan, akan semakin tinggi risiko kebangkrutan, sehingga jika diperhitungkan
biaya kebangkrutan, maka pada titik tertentu jika jumlah hutang tetap dinaikkan akan
menurunkan nilai perusahaan, dan teori ini sering disebut sebagai trade-off model.
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Kemudian Myers (1984) menemukan bahwa banyak perusahaan dalam memenuhi
kebutuhan dananya dengan cara mengurutkan dari sumber dana yang paling murah,
yakni laba ditahan, setelah itu hutang, baru kemudian kalau masih kurang menerbitkan
saham baru. Teori ini sering disebut dengan Pecking Order Theory.
Net profit margin (NPM) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang
diperoleh dengan membagi laba setelah pajak dengan penjualan. Dengan menggunakan
NPM, maka investor akan dapat mengetahui seberapa besar laba bersih yang
diperoleh perusahaan dari setiap rupiah penjualan yang dilakukan perusahaan.
Besarnya kekayaan yang dimiliki perusahaan akan memudahkan perusahaan
untuk memasuki pasar keuangan, sementara perusahaan yang kecil menghadapi
kesulitan. Dengan mudahnya aksesibilitas ke pasar keuangan, perusahaan akan
semakin mudah untuk mendapatkan sumber dana. Ukuran perusahaan (size) diwakili
oleh log natural dari aset setiap tahun.
Tingkat Bunga
Tingkat bunga menggambarkan mengenai kondisi perekonomian suatu negara,
artinya semakin baik perekonomian suatu negara semakin rendah tingkat bunganya.
Jika suku bunga deposito tinggi, maka investor akan cenderung menyukai
menempatkan dananya dalam deposito, apalagi deposito merupakan instrumen
keuangan yang bebas risiko. Sebaliknya jika suku bunga deposito rendah, investor
cenderung akan menginvestasikan dananya ke dalam bentuk saham.
Nilai Perusahaan
Van Horn (2002:3) mengungkapkan bahwa tujuan perusahaan adalah
menciptakan nilai bagi pemegang saham atau mensejahterakan para pemilik, dan nilai
perusahaan tersebut direpresentasikan dengan harga pasar saham biasa dari
perusahaan. Demikian pula dengan Petty, et.al (1991:7) bahwa tujuan perusahaan
adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan kemakmuran pemegang saham dapat
ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua
keuntungan yang diharapkan pemegang saham yang akan diperoleh di masa yang
akan datang (Sartono,204:7).
Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan
cerminan dari harga saham biasa, hal ini disebabkan harga pasar saham biasa
menunjukkan ukuran tingkat kemakmuran para pemegang saham. Dengan kata lain
kemakmuran pemegang saham yang menjadi tujuan akhir suatu perusahaan akan
semakin meningkat dengan semakin besarnya nilai perusahaan.
Modigliani dan Miller (1963), menjelaskan bahwa nilai perusahaan adalah
merupakan total penjumlahan nilai pasar utang dengan nilai pasar saham. Mengingat
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bahwa unsur nilai perusahaan terdiri dari nilai pasar utang dan nilai pasar saham,
maka faktor fundamental makro, khususnya faktor fundamental makroekonomi sangat
menentukan nilai perusahaan. Pergerakan harga saham tidak akan terlepas dari faktor
inflasi, tingkat bunga, kurs, dan pertumbuhan ekonomi.
KERANGKAN KONSEP DAN HIPOTESIS
Dari berbagai kajian dan studi pustaka yang telah diuraikan di atas, maka
kerangka konseptual penelitian dan hipotesisnya dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

○

○

○

CFFOA
ICF
FCFA
DPR
DER
NPM

○

= Variabel Laten
= Indikator
= Mempengaruhi
= Dibentuk
= Cash flow from operating activities
= Investing cash flow
= Financing cash flow activities
= Dividend payout ratio
= Debt to equity ratio
= Net Profit Margin
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Hipotesis
H1 :
H2 :
H3 :

Arus Kas (cash fllow) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap
nilai perusahaan
Faktor fundamental mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai
perusahaan
Tingkat bunga mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai
perusahaan

METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi adalah semua obyek yang akan diteliti. Obyek penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, sehingga populasinya adalah semua
perusahaan maufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah 100 perusahaan manufaktur di BEI dengan teknik purposive
random sampling.
Variabel Penelitian
Dimaksudkan dengan variabel adalah konsep atau konstruk yang mempunyai
variasi dalam nilai atau sering disebut dengan variabel laten, oleh karena itu variabelvariabel ini akan dibangun (dibentuk) melalui indikator-indikator atau variabel
observed yang relevan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yakni
(1) variabel eksogen yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam
suatu model, dan (2) variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh
variabel lain dalam model (Asher, 1983: 231).
Dalam penelitian ini yang termasuk variabel eksogen adalah Nilai Perusahaan,
sedangkan variabel endogennya adalah Arus Kas, Faktor Fundamental dan
Tingkat Bunga. Agar dapat dioperasionalkan, variabel perlu didefinisikan sebagai
berikut:
Variabel Arus Kas
Arus kas menampilkan laporan arus kas yang berisi cash inflow dan cash
outflow perusahaan untuk periode tertentu yang kemudian diklasifikasikan sebagai
berikut:
a. Arus kas dari aktivitas operasi (cash flow from operations)
Arus kas ini untuk mengukur jumlah kas yang digunakan oleh perusahaan sebagai
hasil dari kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasanya
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b. Arus kas dari aktivitas investasi (investing cash flow)
Arus kas investasi memberikan laporan tentang jumlah kas yang digunakan untuk
mendapatkan aset seperti gedung, mesin, kendaraan, serta perlengkapan sebagai
investasi dan kebutuhan bisnis.
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan (Financing cash flow)
Arus kas ini meliputi aliran kas masuk dari tambahan hutang dan pengeluaran
saham, dan aliran kas keluar untuk membayar kembali hutang, membayar dividen,
dan pembelian kembali saham.
Variabel Faktor Fundamental
Merupakan faktor berasal dari dalam perusahaan. Adapun indikatornya
adalah:
a. Dividend Payout Ratio (DPR)

b. Debt to Equity Ratio (DER)

c. Net Profi Margin

d. Size
Size adalah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan jumlah aset yang dimiliki
oleh perusahaan
Variabel Tingkat Bunga
Variabel tingkat bunga yang digunakan adalah rata-rata tingkat bunga deposito
bank-bank pemerintah yang diperoleh dari data laporan Bank Indonesia tentang tingkat
bunga.
Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan merupakan ukuran kesejahteraan para pemegang saham
yang dalam penelitian ini indikator adalah:
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a. Return Saham

b. Perubahan Harga saham
Merupakan perbedaan antara harga saham saat beli dengan harga saham saat
menjual, sehingga bisa dirumuskan:
PHS = Pt – Pt-1
Metode Analisis data
Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diperlukan alat
analisis yang akurat. Peneliti akan menggunakan model persamaan struktural
(Structural Equation Model atau SEM) dengan menggunakan paket program
AMOS 4,01 dan program SPSS 11,0 sebagai pendukungnya. Structural Equation
Model merupakan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah
rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan (Ferdinan,2000:3).
HASIL PENELITIAN
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa metode yang digunakan untuk
membuktikan hipotesis adalah Structural Equation Model (SEM), yang
memungkinkan pengujian rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Uji
kesesuaian model (goodness of fit) menunjukkan bahwa model ini dapat diterima
atau ditolak. Adapun hasil pengolahan data dengan menggunakan model persamaan
struktural (SEM) dengan AMOS versi 4.01, hasilnya nampak pada gambar 2.

Gambar 2
Hasil Pengolahan Data dengan SEM

100 .::.

Jurnal Solusi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2010

Pengaruh Arus Kas, Faktor Fundamental dan Tingkat Bunga...

Secara keseluruhan, hasil pengujian model utama yang ditunjukkan dalam
gambar 2 tersebut merupakan model yang fit. Perbandingan ukuran-ukuran penggunaan
pendekatan SEM yang penting dan hasil dari dua pengujian model disajikan dalam
Tabel 1.
Tabel 1
Evaluasi Kriteria Goodness of Fit

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa perhitungan Chi square sebesar 15.936
sudah dapat dikatakan relatif kecil dibanding dengan degree f freedom (df) sebesar
29, artinya secara empiris dinyatakan ada perbedaan antara model dengan data.
Sedangkan TLI yang lebih dari 1.090 menggambarkan parsimony dari perbandingan
indeks antara model yang diajukan dan model null adalah sangat baik. Demikian pula
hasil RMSEA sebesar 0,000 yang kurang dari 0,08 menunjukkan kriteria baik dalam
mengukur penyimpangan nilai parameter model dengan matriks kovarians populasi.
Nilai GFI yang analog dengan R2 pada model regresi dapat menghasilkan nilai yang
baik, karena mendekati 0,9. Nilai tersebut menunjukkan proporsi varians dalam
matriks kovarian populasi yang terestimasikan. Sementara ukuran AGFI sebagai nilai
GFI yang telah disesuaikan dengan derajat kebebasan model penelitian berada pada
interval kriteria yang masih cukup baik. Secara keseluruhan, berdasarkan ukuran
penggunaan SEM tersebut bisa dinyatakan model modifikasi dapat menghasilkan
model yang baik. Karena itu analisis model utama dapat dilanjutkan dengan
menggunakan ukuran signifikansi dan besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap
variabel endogen.
Hasil pengukuran signifikansi model utama disajikan dalam bentuk rekapitulasi
perhitungan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini:
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Tabel 2
Rekapitulasi Perhitungan Signifikansi Model

Dari Tabel tersebut dapat diketahui terdapat 5 dari 10 pengujian indikator
yang berpengaruh secara positif terhadap variabel dan diperoleh nilai T-hitung yang
signifikan (T-hit > T-tab), yaitu dari nilai perusahaan ke tingkat bunga, dari arus kas
ke Financing cash flow (FCFA). Juga dari faktor fundaental ke debt to equity ratio
(DER) dan net profit margin (NPM), dari nilai perusahaan ke perubahan harga saham
(PHS). Kelima hasil pengujian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa semakin tinggi
nilai masing-masing indikator variabel yang ada akan membuat variabel semakin besar.
Sedangkan pengaruh indikator CFOA dan ICF menghasilkan t-hitung yang tidak
signifikan (t-h < 1,96). Demikian pula pengaruh DPR dan Size, terbukti tidak signifikan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur
variabelnya sudah cukup baik dan dapat diterima.
Untuk mempermudah dalam membaca hasil pengujian terhadap hipotesis
penelitian, maka dalam tabel 3 di bawah ini menjelaskan skema hasil pengujian terhadap
hipotesis penelitian.
Tabel 3
Koefisien Jalur (Regresi Terstandar) Pengaruh Antar Variabel

Dengan menggunkan tingkat signifikansi 5% diperoleh t-tabel ± 1,96, kemudian
dibandingkan dengan t-hitung masing-masing variabel. Hipotesis satu (H1) yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel arus kas dengan nilai
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perusahaan, mempunyai pengaruh positif namun secara statistik tidak signifikan karena
t-hitungnya lebih kecil dibanding t-tabel, dengan nilai koefisien jalur 0.000. Dengan
demikian hipotesis pertama (H1) tidak terbukti, artinya arus kas berpengaruh terhadap
nilai perusahaan tetapi secara statistik tidak signifikan.
Hipotesis dua (H2) yang menyatakan ada pengaruh antara variabel faktor
fundamental dengan nilai perusahaan, ternyata mempunyai nilai koefisien jalur 0,167
dengan nilai t-hitung 2.038 lebih besar dibanding dengan t-tabel 1,96. Dengan
demikian hipotesis kedua (H2) terbukti, artinya faktor fundamental berpengaruh secara
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Hipotesis tiga (H3) yang menyatakan ada pengaruh yang positif variabel tingkat
bunga terhadap nilai perusahaan, ternyata mempunyai nilai koefisien jalur 0,051 dengan
nilai t hitung 5.956 lebih besar dibanding dengan t-tabel 1,96. Dengan demikian
hipotesis ketiga (H3) terbukti, artinya tingkat bunga secara signifikan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian di atas ditemukan bahwa faktor fundamental mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perushaan. Temuan ini mendukung hasil
penelitian Pakpahan (2010) yang juga menemukan bahwa faktor fundamental
mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Pakpahan (2010) yang menganalisis
dengan regresi berganda dengan variabel dividend payout ratio, size, growth, dan
return on equity sebagai indikator faktor fundamental secara signifikan mempengaruhi
nilai perusahaan. Demikian pula dengan penelitian Anastasia et al (2003), juga
menemukan pengaruh yang signifikan antara faktor fundamental terhadap nilai
perusahaan. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Hamzah (2004) yang
menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor fundamental terhadap
nilai perusahaan.
Tingkat bunga juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai
perusahaan. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian Suryanto (1998), dan
Sudjono (2002). Namun bertentangan dengan hasil disertasi Sudiyatno (2010) yang
menemukan pengaruh tidak signifikan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Akan
tetapi secara tidak langsung, yaitu melalui proses berjenjang dengan mediasi risiko
sistematis dan kinerja perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan. Demikian pula
dengan hasil penelitian Burhanudin (2009) juga menemukan pengaruh yang tidak
signifikan antara suku bunga dengan harga saham.
Sedangkan temuan lainnya adalah arus kas pengaruhnya tidak signifikan dengan
nilai perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan temuan Allayannis et al (2005) yang
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menemukan hubungan negatif dan signifikan antara arus kas dengan nilai perusahaan.
Hasil ini menunjukkan bahwa investor kurang memperhatikan laporan arus kas
perusahaan, sehingga adanya perubahan laporan arus kas tidak mempengaruhi
pergrakan harga saham.
KESIMPULAN
Setelah melakukan analisis dengan menggunakan structural equation model
(SEM), maka dapat disimpulkan bahwa pertama variabel faktor fundamental
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dan temuan ini mendukung
temuan peneliti sebelumnya yakni Pakpahan (2010) dan Anastasia et al (2003). Kedua,
variabel tingkat bunga juga berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
Temuan ini bertentangan dengan hasil disertasi Sudiyatno (2010) namun mendukung
penelitian Suryanto (1998) dan Sudjono (2002). Sementara variabel arus kas
berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan
temuan Allayannis et al (2010).
DAFTAR PUSTAKA
Allayannis, George., Brian Rountree, and James P. Weston, 2005, ‘Earnings
Volatility, Cash Flow Volatility, and Firm Value’, Working Paper, Darden
Graduate School of Business, University of Virginia.
Anastasia, Njo., et.al, 2003, ‘Analisis Faktor Fundamental dan Risiko Sistematik
Terhadap Harga Saham Properti di BEJ’, Jurnal Akuntansi & Keuangan,
Vol. 5, No. 2, 123 – 132.
Arbuckle, J.L and Wothke, W., 1997, ‘Amos 4.0 User’s Guide: SPSS’, Smallwaters
Corporation, Chicago.
Asher, H. B., 1983, ‘Causal Modelling’, Second Edition, London: SAGE Publication.
Brigham, Eugene F., Louis C. Gapenski, 1996, ‘Intermediate Financial
Management’, Fifth Edition, Tokyo: The Dryden Press Darcourt Brace
College Publisher.
Bowen, Robert, et. Al, 1986, ‘Evidence on the Relationship Between Earning
and Various Measures of Cash Flows’, The Accounting Review, XI, 4,
213-225.
Burhanudin, 2009, ‘Pengaruh Earning Per Share, Pertumbuhan Perusahaan,
dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham’, Jurnal Hipotesis, Vol 1, No.2,
83-94.

104 .::.

Jurnal Solusi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2010

Pengaruh Arus Kas, Faktor Fundamental dan Tingkat Bunga...

Damodaran, Aswad., 1997, ‘Corporate Finance, Theory and Practice, Singapore:
John Wiley & Son, Inc.
Daraghma, Zahran M.A., 2010, ‘The Relative and Incremental Information
Content of Earnings and Operating Cash Flows: Empirical Evidence
from Middle East, The Case of Palestine’, European Journal of Economics,
Finance and Administrative Sciences, Issue 22.
Ferdinand, Augusty., 2002, ‘Structural Equation Modelling Dalam Penelitian
Manajemen’, Edisi 2, Semarang: ., BP. UNDIP.
Gerald, H. Lawson, 1987, ‘Analysis and Interpretation of Cash Flow
Performance’, books google.co.id.
Gitman, Lawrence J,. 2003, ‘Principles of Managerial Finance’, 10th ed.,
International Editions Financial Series, Boston: Addison-Wesley.
Hamzah, Muhammad Zilal., dan Petro Loo, 2004, ‘Pengaruh Faktor Fundamental
Terhadap Nilai Pasar Saham Perusahaan Industri Manufaktur Terbuka
di Bursa Efek Jakarta’, Working Paper, Program magister manajemen STIE
Bisnis Inidonesia, Jakarta.
Hanafi, Mamduh. M., 2010, ‘Manajemen Keuangan’, BPFE, Yogyakarta
Husnan, Suad dan Enny Pujiastuti, 2004, ‘Dasar-Dasar Manajemen Keuangan’,
Edisi Keempat, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Lintner J., 1956, ‘The Distribution of incomes of Corporations Among Dividends,
Retained Earnings and Taxes’, American Economic Review, Vol. 46, pp.
97-113.
Modigliani, F. and M. Miller., (1958), ‘The Cost of Capital, Corporate finance,
and Theory of Investment’, American Economic Review, 48, 261-297
Myers, Stewart C., (1984), ‘The Capital Structure Puzzle’, Journal of Finance,
Vol 39, No. 3, 575 – 592
Pakpahan, Rosma., 2010, ‘Pengaruh Faktor-faktor Fundamental Perusahaan
dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan’, Jurnal Ekonomi,
keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 2, No. 2, 211-227.
Petty, J. William, John D. Martin, Arthur J. Keown, David F. Scott, Jr., 1991, ‘Basic
Financial Management’, 5th Edition, New York: Prentice Hall International
Inc.
Sartono, Agus., 2001, ‘Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi’, Edisi Keempat,
Yogyakarta: BPFE.
Jurnal Solusi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2010

.::. 105

H. Sutrisno

Sekaran, Uma., 2003, ‘Research Method for Business, a Skill-Building Approach’,
Fourth Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
Srinivasan, Padmini and M. S. Narasimhan, ‘an Evaluation of Value Relevance of
Consolidated Earnings and Cash Flow Reporting in India’, Proceedings
of the 2nd International Conference on Corporate Governance.
Sudiyatno, Bambang., 2010, ‘Peran Kinerja Perusahaan Dalam Menentukan
Pengaruh Faktor Fundamental Makroekonomi, Risiko Sistematis dan
Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empirik Pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)’, Disertasi, Program
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Sudjono, 2002, ‘Analisis Keseimbangan dan Hubungan Simultan Antara Variabel
Ekonomi Makro Terhadap Indeks Harga Saham di Bursa Efek Jakarta
Dengan Metode VAR (Vector Autoregression) dan ECM (Error Correction
Model)’, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2. No. 3, 81-97.
Sutrisno, 2006, ‘Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi’, Yogyakarta:
Ekonisia.
Stoner, James A.F., R. Edward Freeman and Daniel R.Gilbert (1995), Management,
6th ed., New Jersey: Englewood Cliffs.
Van Horne, James C., 2002, Financial Managament and Policy, Twelfth Edition,
New Jersey: Prentice Hall International Inc.
Weston, J. Fred., et al., 1986, Manajerial Finance, Eighth Edition, Japan: The
Dryden Press Japan Ltd.

106 .::.

Jurnal Solusi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2010

