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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan informasi 

perubahan arus kas dan laba akuntansi perusahaan, merupakan salah satu 

informasi penting yang dapat digunakan oleh investor untuk menilai kinerja 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris 

berkaitan dengan pengaruh perubahan komponen   arus kas maupun laba 

akuntansi terhadap return saham perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Didalam mekanisme usaha, setiap pemilik, manajer dan penanam 

modal sangat membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. 

Kinerja merupakan alat untuk mengukur prestasi kerja suatu perusahaan atau 

badan usaha, sehingga dapat diketahui perkembangan kondisi  operasional 

perusahaan. Melalui penilaian kinerja,  perusahaan dapat dijadikan tolak ukur 

landasan kebijakan yang akan diterapkan pada masa yang akan datang, sehingga 

tujuan utama perusahaan dapat diwujudkan. Kinerja perusahaan adalah hasil dari 

semua   keputusan   yang   dilakukan   secara   terus   menerus   oleh   manajemen 

perusahaan.  Kinerja  dapat  dikatakan sebagai  suatu  hasil  yang  ditunjukkan 

perusahaan atau organisasi kepada audience tentang prestasi atau kemunduran 

yang telah dicapai oleh perusahaan. 
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Pasar modal merupakan suatu pasar yang terdiri atas instrument 

keuangan jangka panjan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dan 

dapat diperdagakan dalam bentuk hutang maupun modal. Pasar modal dapat 

berfungsi juga sebagai lembaga perantara. Fungsi ini menunjukan peranan 

penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. Di samping itu pasar modal dapat mendorong terjadinya alokasi 

dana efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana  

(investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return paling 

optimal sedangkan bagi pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dapat 

menggunakan dana yang berasal dari penjualan sekuritas (saham) untuk kegiatan 

perusahaan. Sehingga dari kegiatan ini investor maupun perusahaan saling 

menguntungkan. 

Berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan nomor 1 tahun 2009 

dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka . dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan keuangan 

dipertimbangkan sebagai salah satu tanggung jawab pihak manajemen dengan 

pihak terkait dalam mengelola aset dalam periode tertentu. 
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Laba akuntansi dan arus kas operasi merupakan ukuran kinerja 

keuangan yang menggunakan basis yang berbeda. Laba merupakan ukuran 

kinerja perusahaan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual ( accrual basis 

accounting ). Arus kas merupakan ukuran kinerja perusahaan menggunakan 

akuntansi berbasis kas ( chas basis accounting). 

Sehubungan dengan perkembangan pasar modal di Indonesia, banyak 

analisa yang muncul berkaitan dengan efisiensi informasi. Hal ini disebabkan 

karena pasar modal memliki karakteristik dan daya pikat tertentu . Salah satu 

karakteristik pasar modal adalah adanya ketidakpastian nilai perusahaan dimasa 

yang akan dating, sedangkan daya pikat yang dimiliki pasar modal adalah suatu 

media pengumpulan dana selain perbankan dan investor dapat memilih jenis 

investasi berdasarkan prefernsi yang diinginkan. Tujuan utama yang diinginkan 

oleh investor adalah saat mereka setuju menginvestasikan dananya dalam pasar 

modal, mereka mendapatkan return dari hasiul investasinya yang aman dan 

terjamin. Rasa aman tersebut diperoleh dari para investor yang memperoleh 

informasi yang terbuka,adil,tepat waktu, dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi 

Pengumuman laporan keuangan emiten di pasar modal diduga 

mempunyai kandungan informasi bagi investor karena berisikan informasi 

tentang kinerja keuangan perusahaan seperti laba dan arus kas perusahaan. Laba 

dan arus kas yang di peroleh perusahaan dapat memperngaruhi ekspektasi 

investor dalam memperoleh keuntungan sehingga berpengaruh pula terhadap 

transaksi di bursa. Investor biasanya akan membeli dan menahan saham 
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perusahaan yang memperoleh laba meningkat dan mampu menghasilkan arus kas 

dari kegiatan operasionalnya. Perilaku investor tersebut mendorong naiknya 

harga saham sekaligus meningkatkan return saham. 

Para investor yang ingin mempertahankan investasi harus memiliki 

perencaan investasi yang efektif. Percencanaan efektif dimulai dari perhatian 

terhadap tingkat resiko dan return yang seimbang dalam setiap transaksi. Secara 

teori, semakin tinggi tingkat return yang diharapkan para investor, semakin tinggi 

pula resiko yang dihadapi, demikian pula sebaliknya. Oleh karna itu, para investor 

sangat membutuhkan informasi akuntansi dalam menganlisa tingkat resiko dan 

memprediksi tingkat pengembalian dari investasinya. Suatu investasi yang 

dilakukan oleh para investor berhubungan dengan pemahaman mereka mengenai 

kondisi suatu oerusahaan dimana salah satu factor yang digunakan dalam menilai 

kondisi suatu perusahaan adalah melalui kinerja perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan. 

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses. 

Salah satu parameter kinerja suatu perusahaan adalah laba. Pentingnya laba secara 

tegas telah disebutkan dalam PSAK No. 25 tahun 2009 yaitu laporan laba rugi 

merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu perusahaan selama satu 

periode tertentu. 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji 

kandungan informasi laba dan arus kas dalam hubungannya dengan return 

saham. Wiwik tiswiyanti (2011) menguji arus kas operasi terhadap return yang 

diterima pemegang saham, nurhidayah djam’an meneliti pengaruh informasi arus 
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kas terhadap abnormal return saham, Ita trisnawati ( 2009) meneliti pengaruh 

arus kas operasi terhadap return saham. Hasil penelitian mereka menyatakan 

adanya pengaruh signifikan laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap return 

saham. 

Peneliti akan meneliti tahun – tahun berikutnya. Penelitian akan 

dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 

2009 sampai 2011. Selanjutnya penelitian ini di beri judul : “PENGARUH 

ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP TRETURN 

SAHAM  PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI” 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang, penulis mengambil rumusan masalah 

dalam penelitian yaitu :  

1. Apakah ada pengaruh laba akuntansi terhadap tingkat return saham  

perusahaan manufaktur di Indonesia. 

2. Apakah ada pengaruh arus kas operasi terhadap tingkat return saham 

perusahaan manufaktur di Indonesia 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 

Adapun tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh laba akuntansi, terhadap tingkat return saham 

perusahaan manufaktur di Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap tingkat return saham 
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perusahaan manufaktur di Indonesia 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

 

a. Bagi Penulis : 

Melalui penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan atas ilmu yang 

diperoleh  di   bangku  kuliah  dan  dapat  digunakan  sebagai  sarana 

aplikasi  berfikir  penulis  dan  untuk  mengukur  kemampuan  penulis 

dalam  menganalisis  kinerja perusahaan  yang  go  public. 

b. Bagi Perusahaan : 

Dapat  digunakan  sebagai  informasi  tambahan  mengenai  tingkat 

kenaikan  ataupun penurunan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat 

menetapkan suatu kebijakan untuk dapat terus mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dimasa depan. 

c.  Bagi pihak Investor  : 

 Bagi investor digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

sebelum memberikan pinjaman investasi dan untuk membantu dalam 

mengambil keputusan investasi. 

 

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN SEKRIPSI 

  Penulisan skripsi haruslah sistematis, agar maksimalkan fungsi dan 

memudahkan dalam penulisannya. Uraian dan penjelasan dari sistematika skripsi 

ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : Pendahuluan 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Selain itu, juga membahas tentang landasan teori, kerangka 

pemikiran penelitian, serta hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini membahas rancangan penelitian yang dilakukan, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta teknik 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : Gambaran Subjek Penelitian Dan Analisis Data 

Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas 

mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dari 

penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.




