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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pasar modal merupakan salah satu sumber pendanaan dan sebagai sarana 

investasi perusahaan dan menjadi perantara antara investor dengan perusahaan 

melalui transaksi surat berharga. Kondisi pasar modal sering kali berfluktuaktif 

khususnya pada transaksi saham. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

ekternal dan faktor internal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi pasar 

modal adalah faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental merupakan 

gambaran kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Faktor ini merupakan faktor 

yang harus diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi pada saham perusahaan. 

Hal ini berkaitan dengan tujuan investor yang ingin mendapatkan return saham 

atas investasi tersebut. Return yang didapatkan oleh investor adalah dividen dan 

capital gain. Dividen merupakan bagian laba bersih perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Capital gain adalah selisih dari harga jual saham 

dengan harga beli saham. Return saham menunjukkan nilai suatu perusahaan yang 

digunakan sebagai indeks efektifitas perusahaan. Saat perusahaan dinilai 

mempunyai kinerja yang baik serta nilai perusahaan yang tinggi oleh investor 

akan semakin tinggi harga saham perusahaan tersebut dan sebaliknya (Sarifudin & 

Manaf, 2016). Investor membutuhkan sumber informasi untuk melihat kinerja 

perusahaan dalam pengambilan keputusan dari laporan keuangan perusahan. Salah 
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satu informasi dalam laporan keuangan yang digunakan investor dalam menilai 

kinerja perusahaan adalah arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan. Komponen 

arus kas ada tiga bagian, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas 

pendanaan. 

Laporan Arus kas merupakan laporan penerimaan dan pengeluarakan kas 

selama periode tertentu yang berasal dari arus kas operasi, arus kas investasi dan 

arus kas pendanaan. Arus kas digunakan untuk mengevaluasi operasi masa lalu 

dan dalam merencanakan aktivitas investasi serta pembiayaan di masa depan 

(Dini Kafanila, 2018). Jika total arus kas perusahaan baik dan tinggi serta 

mencerminkan bahwa mampu membayar kewajibannya dari kas yang dihasilkan 

menggambarkan kinerja yang baik akan mempengaruhi nilai perusahaan dan 

menjadi sinyal yang baik untuk investor dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Pada penelitian terdahulu, hasil 

yang dibuktikan tidak signifikan. Linda dan Rahmi (2018), Sayed Abbas (2017) 

dan Arief Andrianto (2012) menyatakan bahwa total arus kas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, sedangkan Sri Wahyuningsih (2020), Ira 

Karmila (2019), dan Siska et al (2016), menunjukkan bahwa variabel total arus 

kas secara parsial berpengaruh terhadap return saham. 

Arus kas operasi merupakan arus kas dari penerimaan dan pembayaran kas 

dari aktivitas operasi. Arus kas ini mencerminkan informasi kepada pihak 

eksternal  apakah suatu perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup 

untuk memelihara operasional perusahaan, membayar dividen serta melakukan 
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investasi tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jika arus kas operasi 

dari suatu perusahaan tinggi maka informasi ini akan memberikan sinyal positif  

mengenai kinerja perusahaan dimasa depan bagi investor yang nantinya akan 

mempengaruhi harga saham dan return saham. Dalam penelitian terdahulu hasil 

yang ditunjukkan tidak signifikan. Menurut Atika dan Lucia (2018), Sayed Abbas 

(2017) dan Sri Purwanti et al (2015) membuktika bahwa arus kas operasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan dalam penelitian 

Ardhia dan Carolyn (2019), Rihfenti, et al (2017), dan Jundan Adiwiratama 

(2012), membuktikan bahwa perubahan arus kas operasi berpengaruh terhadap 

return saham. 

Arus kas investasi adalah transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari 

aset yang sifatnya permanen. Rasio ini memberikan informasi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Arus kas 

investasi dapat menambah pendapatan perusahaan. Saat investor mengetahui 

bahwa perusahaan memiliki arus kas investasi yang tinggi akan memberikan 

sinyal positif dan menarik perhatian investor tersebut untuk berinvestasi dipasar 

modal yang berdampak pada perubahan return saham. Menurut Ardhia dan 

Carolyn (2019), Mia dan Perdana (2019), serta Sri Purwanti et al (2015), arus kas 

investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan, hasil ini 

tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anif dan Sodikin (2016) serta 

Yogie Rahmanda Putra dan Mimin Widaningsih (2016), yang menyatakan bahwa 

arus kas investasi berpengaruh positif terhadap return saham. 

Arus kas pendanaan yaitu arus kas yang mencakup transaksi dan peristiwa 
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yang melibatkan pos-pos kewajiban sehingga mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan (Endang Masitoh W. et 

al., 2015). Informasi yang terkandung dalam arus kas pendanaan dapat digunakan 

untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

perusahaan (Yocelyn & Christiawan, 2012). Aktivitas pendanaan seperti 

penerbitan obligasi atau saham baru dapat meningkatkan struktur modal 

perusahaan yang nantinya memberikan sinyal yang baik untuk investor 

bertransasksi pada pasar modal yang akan mempengaruhi return saham. Beberapa 

penelitian mengenai pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham 

memberikan hasil yang tidak signifikan seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Mia dan Perdana (2019), Anif dan Sodikin (2016) serta Jundan Adiwiratama 

(2012), membuktikan bahwa perubahan arus kas pendanaan secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham, namun secara parsial tidak berpengaruh dan 

sebaliknya menurut Atika dan Lucia (2018), Rihfenti, et al (2017), dan Sayed 

Abbas (2017) arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh negatif signifikan 

atau tidak berpengaruh terhadap return saham.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang pengaruh 

komponen arus kas dan total arus kas terhadap return saham. Alasan memilih 

judul ini karena laporan arus kas merupakan hal penting dalam bisnis perusahaan. 

Hal ini karena laporan arus kas menjelasakan pemasukan dan pengeluaran kas 

perusahaan dimana hal itu harus dikontrol agar tidak merugikan perusahaan. Saat 

arus kas perusahaan stabil, bisnis perusahaan juga akan lancar dan pandangan 

investor terhadap perusahaan menjadi baik. Selain itu peneliti memilih judul ini 
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berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten dan fenomena yang terjadi pada 

perusahaan manufaktur di tahun 2019. 

 
 

Gambar 1.1 

Grafik Index Harga Saham Sektor Manufaktur 2015-2019 

 

Menurunnya kinerja indeks sektor manufaktur sejak awal tahun 2019. 

Beberapa saham yang menunjukkan penurunan adalah saham PT Unilever 

Indonesia Tbk (UNVR) yang melemah sebesar 8,31 persen sejak awal tahun, 

saham PT Astra International Tbk (ASII) yang terkoreksi 15,81 persen year to 

date, saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) menurun sebesar 27,37 persen sejak 

awal tahun serta dua saham emiten rokok terbesar yaitu PT Gudang Garam Tbk 

(GGRM) dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) telah menurun 

masing-masing 36,50 persen dan 43,40 persen sejak awal tahun. Menurut Analis 

NH Korindo Meilky Darmawan, hal ini terjadi karena menurunnya permintaan 

barang produksi di dakam negeri. Selain itu, penjualan ekspor pada semester I-

2019 juga fluktuatif, ketika memasuki semester II-2019 pada Oktober 2019 

kinerja ekspor mengalami penurunan yang tajam. Berdasarkan data Badan Pusat 
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Statistik (BPS), ekspor pada Oktober 2019 mengalami kenaikan 5,92 persen 

secara month on month (mom) menjadi US$ 14,93 miliar, namun angka menurun 

dibandingkan dengan realisasi ekspor pada Oktober 2018 yaitu mencapai US$ 

15,8 miliar. Faktor lain dari penurunan sektor manufaktur juga diakibatkan adanya 

sentiment kenaikan cukai rokok pada dua emiten rokok yaitu HMSP dan GGRM. 

Selain ekspor dan kenaikan cukai rokok, penurunan penjualan kendaraan dalam 

negeri juga menyebabkan melemahnya kinerja indeks sektor manufaktur. 

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), 

pada Januari hingga November 2019 penjualan mobil nasional mencapai 940.362 

unit atau menurun sebesar 11,57 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang 

mencapai 1,06 juta unit mobil (Kontan.co.id, 2019). Penurunan permintaan barang 

produksi yang mengakibatkan menurunnya aktivitas perusahaan seperti ekspor 

dan penjualan kendaraan dalam negeri dapat mempengaruhi laporan keuangan 

yang mencerminkan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan semakin baik, 

maka keuntungan yang dihasilkan juga akan meningkat, hal ini akan 

mempengaruhi return saham. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa terjadi 

penurunan pemasukan diakibatkan penurunan ekspor dan penjualan lainnya pada 

perusahaan manufaktur yang akan beperngaruh pada arus kas perusahaan serta 

mempengaruhi keputusan investor dalam menilai kinerja perusahaan yang 

nantinya akan mempengaruhi transaksi di pasar modal dan  akan mempengaruhi 

harga saham pada pasar modal. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan hasil 

yang tidak konsisten terkait pengaruh total arus kas dan komponen arus kas 
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terhadap return saham. Berdasarkan hal tersebut peneliti memutuskan untuk 

pengujian kembali dengan Judul “Pengaruh Komponen Arus Kas dan Total 

Arus Kas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sektor Manufaktur 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 

2. Apakah arus kas pendanaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 

3. Apakah arus kas investasi berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 

4. Apakah total arus kas berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas investasi terhadap return saham 

pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Untuk mengetahui pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham 

pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

4. Untuk mengetahui pengaruh total arus kas terhadap return saham pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan investor untuk 

dasar pertimbangan keputusan investasi pada suatu perusahaan 

yaitu dalam menilai perusahaan dengan melihat hasil penelitian 

apakah laporan arus kas mempengaruhi return saham yang 

diharapkan. 

2. Bagi Pembaca 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan 

sebagai referensi bagi pihak lain dalam penelitian selanjutnya  

 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi return saham 

perusahaan. 

4. Bagi Pembuat Kebijakan (Manajemen perusahaan) 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan manajemen perusahaan 

dapat menggunakan hasil penelitian untuk mengevaluasi 

kekurangan perusahaan dalam informasi keuangan khususnya 

laporan arus kas agar dapat menarik investor. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 

Sistematika dari penyusunan proposal skripsi terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan Proposal.  

BAB II : TINJAUN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, 

Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Rancangan Penelitian, 

Batasan Penelitian, Identifikasi Penelitian, Definisi 

Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, sampel 

dan Teknik Pengambilan sampel, Data dan Metode 

pengumpulan data, serta Teknik Analisis Data.  

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN 

ANALISIS   DATA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran subyek 

penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil 

penelitian. 

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


