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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan akan infomasi atas laporan keuangan sangat 

dibutuhkan untuk mengambil beberapa keputusan. Diantaranya adalah bagaimana 

investor mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dengan 

melihat pada laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh 

manajemen suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal dengan tujuan 

untuk mempertanggungjawabkan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya oleh 

para pemilik perusahaan (Baridwan, 2013 ).  

Laporan keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor dan 

kreditur untuk mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik. Investor 

dan kreditur berkepentingan untuk mengetahui informasi dalam pengambilan 

keputusan.Tujuan dari laporan keuangan adalah menghasilkan informasi 
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mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari entitas yang bermanfaat, 

guna pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pengguna laporan keuangan 

(Mackenzie, 2012 ). Hal yang mendasari investor mengambil keputusan untuk  

berinvestasi ialah rasa aman dan return yang akan diterima dari investasi tersebut. 

Di dalam pasar modal, efisiennya harga saham akan bereaksi terhadap 

informasi dalam laporan keuangan. Perkembangan volume perdagangan saham di 

pasar modal merupakan suatu indikasi penting untuk mempelajari tingkah laku 

pasar, yaitu investor. Investor, dalam melakukan transaksi di pasar modal, 

biasanya ia akan mendasarkan keputusannya pada berbagai informasi yang 

dimilikinya, baik informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi, 

(Budiarto 2009). Informasi bagi investor akan memiliki nilai jika informasi 

tersebut dapat membuat investor melakukan transaksi di pasar modal atau investor 

berniat untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. 

Sebelum investor melakukan investasi pada suatu perusahaan, investor 

akan melihat pada informasi laporan arus kas, karena informasi laporan arus kas 

merupakan dasar yang menggambarkan bagaimana kinerja suatu perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan menggunakan kas untuk kebutuhan perusahaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa informasi laporan arus kas sangat bermamfaat bagi 

investor.  

Selain laporan arus kas kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari laporan 

laba rugi. Maju mundurnya suatu perusahaan dapat dilihat dari laba yang 

diperoleh setiap tahun oleh perusahaan tersebut. Dalam laporan laba rugi 
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komprehensif tercemin nilai laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. (Febrianto 

2005) membuktikan bahwa angka laba kotor memiliki kualitas laba yang lebih 

baik dibandingkan kedua angka laba yang lain yang disajikan dalam laporan laba 

rugi, lebih operatif, dan lebih mampu memberikan gambaran yang lebih baik 

tentang hubungan antara laba dengan harga saham.  

Pada penelitian ini peneliti ingin mengamati bukan pada informasi laba 

kotornya tetapi pada laba akuntansi, karena laba akuntansi merupakan laba 

terakhir atau laba bersih yang diperoleh perusahaan yang menggambarkan kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu peneliti ingin melihat 

apakah ada hubungan antara informasi laba dengan perubahan harga saham.  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya 

dalam jangka waktu yang ditentukan atau waktu jatuh tempo. Jika likuiditas 

dijadikan sebagi dasar bagaimana perusahaan dapat bertahan atau dapat terus 

bereksistensi berarti perusahaan harus memiliki kas yang cukup untuk memenuhi 

kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Jika likuiditas suatu perusahaan 

rendah maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mempertahan kan 

perusahaan dan sulit juga untuk menarik perhatian investor. Maka laporan arus 

kas ini secara tidak langsung dapat membantu untuk mengevaluasi likuiditas 

perusahaan dari periode sekarang ke periode selanjutnya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hossei Jabbari (2013) dan 

Kiagus Andy (2007) adanya pengaruh antara arus kas dengan harga saham, 

sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Iswandi Sukarta Admaja (2005) tidak 

adanya pengaruh antara arus kas dan laba terhadap harga saham. 
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Dari perbedaan hasil yang ada maka peneliti berkeinginan untuk 

membuktikan apakah komponen dari laporan arus kas (aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan) dan laba dapat mempengaruhi perubahan 

harga saham.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dibahas hal – hal berikut : 

1. Apakah arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap perubahan 

harga saham dan likuiditas perusahaan ? 

2. Apakah arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh terhadap perubahan  

harga saham dan likuiditas perusahaan ? 

3. Apakah arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh terhadap perubahan 

harga saham dan likuiditas perusahaan ? 

4. Apakah informasi laba berpengaruh terhadap perubahan harga saham dan 

likuiditas perusahaan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, ada beberapa tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada pengaruh antara aktivitas 

operasi dengan perubahan harga saham dan likuiditas perusahaan  

2. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada pengaruh antara aktivitas 

investasi dengan perubahan harga saham dan likuiditas perusahaan
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3. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada pengaruh antara aktivitas 

pendanaan dengan perubahan harga saham dan likuiditas perusahaan 

4. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada pengaruh antara laba 

akuntansi dengan perubahan harga saham dan likuiditas perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 

a) Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

investor karena dapat membantu investor dalm pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi pada suatu perusahaan atau tidak. 

b) Pembaca 

Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang komponen dalam 

laporan arus kas dan laporan laba rugi komprehensif serta memberikan 

informasi apakah ada hubungan antara laporan arus kas, laba akuntansi 

dengan perubahan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

c) Peneliti 

Peneliti dapat lebih mengerti dan memahami pengaruh dari aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan laba akuntansi  

terhadap perubahan harga saham pada suatu perusahaan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

 Pendahuluan berisiskan gambaran penelitian mulai dari kata pengantar, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab II ini menggambarkan teori apa saja yang digunakan untuk 

mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang 

berisikan bagaimana cara berpikir peneliti untuk penelitian ini dan 

hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab III menggambarkan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel (jika 

diperlukan), data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Berisi tentang obyek penelitian dan analisis data serta pembahasan atau 

hasil  mengenai permasalahan dalam penelitian ini. 

Bab V  Penutup  
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 Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, pada bab ini 

menggambarkan mengenai kesimpulan dari penulisan ini, serta saran dan 

kritik bagi penulis. 

 


