
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan membutuhkan dana 

atau tambahan modalnya. Salah satu alternatif bagi perusahaan untuk

mendapat dana atau tambahan modal adalah melalui pasar modal. Pasar

modal sebagai lembaga perantara (intermediares) yaitu suatu lembaga 

keuangan yang berfungsi sebagai perantara pemindahan dana dari pihak yang 

kelebihan dana (investor) kepada pihak yang kekurangan (perusahaan). Dari 

kegiatan ini investor mengharapkan untuk memperoleh dividen, capital gain

dan kepemilikan. Bagi pihak perusahaan, dana yang tersedia dari investor

memungkinkan untuk melakukan investasi atau ekspansi tanpa harus 

menunggu hasil dari operasi perusahaan sehingga dari kegiatan ini, baik bagi 

investor maupun perusahaan saling diuntungkan. 

Dari aktivitas pasar modal, harga saham merupakan faktor yang 

sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan

investasi karena harga saham menunjukkan prestasi emiten, pergerakan harga 

saham searah dengan kinerja emiten. Apabila emiten mempunyai prestasi

yang semakin baik maka keuntungan yang dapat dihasilkan dari operasi 

usaha semakin besar. Pada kondisi yang demikian, harga saham emiten yang 

bersangkutan cenderung naik. Harga saham juga menunjukkan nilai suatu 

perusahaan. Menurut Pradhono dan Yulius Jogi C (2004;146) 
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mengemukakan nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk mengukur 

efektivitas perusahaan. Sehingga sering kali dikatakan memaksimumkan nilai 

perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang saham.  

Dengan semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan tersebut dan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap perusahaan  yang 

menerbitkan saham sangat memperhatikan harga sahamnya. Harga yang 

terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Namun 

bila harga saham terlalu tinggi mengurangi kemampuan investor untuk 

membeli sehingga menimbulkan harga saham sulit untuk meningkat lagi. 

Perubahan harga saham juga disebabkan oleh berbagai faktor lain yaitu 

kondisi perekonomian, tingkat suku bunga dan kebijakan pemerintah. 

Dalam periode krisis moneter yang melanda Indonesia sejak akhir 

tahun 1997 secara langsung berpengaruh pada aktivitas pasar modal. Kondisi 

keamanan dan politik yang tidak menentu semakin memperburuk kondisi 

perekonomian, selanjutnya menyebabkan naik turunnya jumlah permintaan 

dan penawaran saham di bursa dan akhirnya berdampak pada perubahan 

harga saham. Kondisi ini juga didukung oleh beberapa faktor. Pertama,

perusahaan go public di bursa efek pada umumnya menggunakan elemen 

impor pada bahan bakunya. Kedua, hampir semua perusahaan mempunyai 

hutang dalam bentuk dollar Amerika. Ketiga, perusahaan yang go public di 

bursa efek menjual sahamnya dalam jumlah relatif kecil sehinga pengawasan 

publik kurang efektif. Dengan kondisi ini maka peranan informasi menjadi 

penting bagi investor. 
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 Bagi investor sebagai pihak yang kelebihan dana dapat memilih 

alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Pada 

dasarnya ada 2 macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan 

nilai sebenarnya dari saham yaitu Analisis Fundamental dan Analisis 

Teknikal. Analisis Fundamental ini menggunakan data fundamental yaitu 

data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan analisis 

teknikal menggunakan data pasar dari perusahaan. 

Pihak investor, kreditur dan pihak lain yang mempunyai kepentingan 

dengan perusahaan menggunakan informasi laporan keuangan untuk 

membantu proses pengambilan keputusan. Salah satu dari laporan keuangan 

tersebut adalah laporan arus kas. Pada mulanya laporan arus kas belum 

merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Pelaporan  keuangan yang 

direkomendasikan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) hanya 

neraca dan laporan laba rugi. Dalam perkembangan berikutnya yang 

dilatarbelakangi oleh keinginan investor, kreditur dan pemakai lainnya 

muncul laporan dana sebagai bagian dari pelaporan keuangan. 

Di Indonesia pengungkapan laporan arus kas baru diwajibkan dengan 

dikeluarkannya SAK pada tanggal 7 September 1994 oleh IAI dan berlaku 

mulai 1 Januari 1995. Laporan arus kas memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva 

bersih perusahaan, struktur keuangan. Disamping itu, informasi laporan arus 

kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan setara kas serta memungkinkan pemakai mengembangkan model untuk 
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menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari 

berbagai perusahaan. 

 Arus kas yang sehat begitu vital karena perusahaan dalam 

menjalankan aktifitasnya membutuhkan kas bukan laba bersih. Gambaran 

menyeluruh mengenai penerimaan dan pengeluaran kas hanya bisa diperoleh 

dari laporan arus kas, tetapi bukan berarti laporan arus kas menggantikan 

neraca ataupun laporan laba/rugi, melainkan saling melengkapi sebagai 

sarana pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena semakin banyak 

informasi yang relevan maka semakin baik pula keputusan yang diambil 

(Syafnita;2003).

Laporan arus kas dikatakan mempunyai kandungan informasi apabila 

berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas 

masa depan dari berbagai perusahaan. Laporan arus kas harus melaporkan 

arus kas selama periode tertentu dan diklafikasikan menurut aktivitas operasi, 

aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan. 

Menurut Hendriksen (2001) tujuan utama penyajian data arus  kas 

ialah menyediakan informasi yang diasumsikan akan : 

1. Membantu para investor atau kreditur meramalkan jumlah kas yang 

mungkin didistribusikan pada waktu yang akan datang dalam bentuk 

dividen atau bunga dana dalam bentuk pembayaran kembali. 

2. Membantu dalam mengevaluasi resiko. 
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Dengan demikian berdasar dua tujuan utama laporan arus kas diatas, 

laporan arus kas dianggap menyajikan informasi utama dalam mengevaluasi 

harga pasar surat-surat berharga (saham). Dengan perubahan harga saham, 

maka akan menimbulkan return saham yang akan di peroleh para pemegang 

saham, dan menyebabkan para investor bereaksi untuk melakukan penjualan 

atau pembelian saham yang selanjutnya tercermin dalam harga saham. 

Berdasar uraian diatas maka judul yang diambil adalah “ANALISIS 

PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK JAKARTA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh arus kas dari aktivias operasi, arus kas dari aktivitas 

investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara partial. 

2. Adakah pengaruh arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas 

investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara 

simultan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya 

pengaruh arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan 
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arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara partial dan simultan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmiah yang nantinya 

dikembangkan lagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan 

khususnya mengenai laporan arus kas. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi manajer perusahaan sebagai 

informasi penggunaan tolok ukur untuk mengukur kinerja 

perusahaan.

b. Diharapkan mampu memberikan informasi guna menciptakan 

peningkatan kemampuan investor yang mengarah pada kondisi yang 

lebih baik. 

3. Bagi Investor atau Calon Investor 

a.  Memberi informasi keadaan investor dan calon investor yang ada di 

pasar modal mengenai pentingnya manfaat laporan arus kas dalam 

menunjang kegiatan investor di pasar modal. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

berinvestasi.
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori yang 

mendasari penelitian ini yang meliputi laporan keuangan, 

laporan arus kas, pasar modal, harga saham, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang populasi dan sampel, 

sumber data, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian, dan metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA 

 Dalam bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, uji 

asumsi klasik, analisis dan pembahasannya. 

BAB V :  PENUTUP 

 Dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran. 


