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ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability on stock returns with operating
cash flow and firm size as a moderating variable of companies listed on the Indonesia
Stock Exchange in 2006-2008. The population in this study is all companies listed on
the Indonesia Stock Exchange. Sample is taken by using purposive sampling method.

The hypothesis is tested using regression with variable moderation. Results of this
study show that profitability has a positive effect on stock returns, operating cash
flow does not significantly moderate the relationship between profitability and stock
returns, firm size does not moderate the relationship between profitability and slock
returns.
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PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk memobilisasi dana
yang bersumbcr dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi
(Linda dan Syam 2005). Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk
bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan
investasi dan tingkat return yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Perasaan
aman ini diperoleh karena para investor memperoleh informasi yang jelas, wajar dan
tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasinya. Return
memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan aktual ataupun
keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai investasi pada tingkat
pengembalian yang diinginkan.

Pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk menjembatani aliran dana dari
pihak yang memiliki dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana
(perusahaan) dan memberikan peluang dan kesempatan bagi pemilik dana untuk
memperoleh return sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Syarat utama
yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui
pasar modal adalah perasaan aman akan investasi dan tingkat return yang akan
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