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Abstraksi :
Pelaporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban
manajemen atas pengelolaan sumberdaya perusahaan kepada pihak pihak yang
berkepentmgan terhadap perusahaan selama periode tertentu. Laporan anus kas
yang disajikan dalam laporan keuangan penode akuntansi dapat mempengaruhi
harga saham yang diperdagangkan di Bursa. Pergerakan harga saham menurut
mekanisme pasar modal yang efisien sangat dipengaruhi oleh tersedianya
berbagai informasi yang ada di bursa, baik yang dilaporkan dalam bentuk
tertulis atau tidak. Tujuan dani penelitian mi adalah untuk mendapatkan bukti
empiris mengenai penganuh total anus kas terhadap harga saham. Objek dalam
penelitian mi, adalah PT. Kalbe Fanna Thk. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang berupa laporan keuangan dan harga saham untuk penode 2001
2003, data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Jakarta ( BEJ) dan Capital Market
Directory ( CMD ). Berdasarkan dan data ( AKO, AKJ, AKP ) yang diperoleh,
kemudian dianalisa dengan melakukan uji regresi dengan menggunakan bantuan
program SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa anus kas operasi ( AKO )
tidak berpengaruh secana signifikan terhadap harga saham, dimana hasil uji t
menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat kepercayaan (0.46 1 >
0.05), pada anus kas investasi ( AKI ) di dapatkan hasil yang signifikan terhadap
harga sahain dengan hasil tmgkat kepercayaan (0.02 1 <0.05), pada anus kas
pendanaan ( AKP) di ketahui nilai signifikansi lebih besar dan tingkat
kepercayaan ( 0.091 > 0.05), sedangkan untuk total anus kas ( TAK) diketahui
tingkat signifikansi sebesar ( 0.961 > 0.05 ). Dengan demikian dalain penelitian
mi hanya hipotesis kedua yang diterima, dan ketiga lainnya menolak hipotesis
yang diajukan, sehingga dari penelitian mi dapat disimpulkan bahwa komponen
- komponen yang ada dalam laporan anus kas mempunyai kandungan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna atau investor sebagai dasan pengambilan
keputusan, khususnya dalam memprediksi harga saham

