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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk 

membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu 

usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan 

dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Fungsi utama 

pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi 

pembiayaan suatu perusahaan/emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan 

salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya 

dan emiten pada khususnya di luar sumber-sumber yang umum dikenal, seperti 

tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar 

negeri. 

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal 

merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari 

masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Pasar modal merupakan 

salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

dananya. Meskipun telah ada lembaga perbankan, namun karena terbatasnya leverage 

suatu perusahaan tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank. 
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Laporan   keuangan   yang   dibuat   oleh   perusahaan   disajikan   

sebagai informasi   yang   menyangkut   posisi   keuangan   perusahaan,   laporan   

kinerja, perubahaan  posisi  keuangan  dan  laporan  arus kas  yang  bermanfaat  

bagi  para pemakainya, khususnya investor ataupun kreditur dalam pengambilan 

keputusan. Secara umum kegunaaan informasi hasil akuntansi adalah sebagai 

dasar prediksi bagi pemakainya, dalam kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan PSAK nomor 2 tahun 2009 disebutkan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan laporan keuangan yaitu investor sekarang dan 

investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok-pemasok, kreditur 

usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga dan masyarakat, 

Mereka menggunakan laporan keuangan ini agar dapat dibandingkan, baik 

dengan laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan 

perusahaan lain.  

Untuk mengurangi ketidakpastian investasi para investor memerlukan 

informasi akuntansi, untuk menilai risiko yang melekat pada investasinya 

tersebut. Penyajian laporan arus kas akan memungkinkan para investor untuk 

memprediksi jumlah kas yang mungkin didistribusikan sebagai dividen pada masa 

yang akan datang serta menilai risiko potensial atas investasi yang ditanamkan. 

Untuk itu para investor tetap harus berusaha mengikuti perkembangan pasar dan 

sebanyak mungkin informasi karena dasar dari keberhasilan investasi adalah 

melakukan keputusan berdasarkan informasi (Making Well Informed Decisions). 

Informasi akan menjadi bermanfaat jika dapat membantu seseorang/investor 

dalam memprediksi hasil-hasil dimasa dating dari berbagai alternative tindakan. 
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Semakin detailnya proses dalam penyusunan laporan keuangan, membuat 

semakin mudahnya seorang calon investor untuk mengetahuai bagaimana bentuk 

gambaran financial suatu perusahaan. Seseorang atau perusahaan sebelum 

melakukan investasi dalam saham diperlukan studi analisis, apakah investasi 

tersebut layak atau tidak layak dilaksanakan, apakah mendatangkan keuntungan 

atau sebaliknya. Dalam praktek, transaksi suatu saham berfluktuasi dari hari         

kehari. Perubahan transaksi selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun 

eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi ketersediaan informasi (Availability 

of Information) khususnya informasi akuntansi secara keseluruhan dan nama baik 

perusahaan. Faktor eksternal perusahaan berhubungan dengan likuiditas pada 

pasar modal (jumlah order pembelian/penjualan banyak), kepercayaan masyarakat 

terhadap pasar modal, tingkat bunga deposito bank, kondisi perekonomian lain 

secara makro, informasi fluktuasi harga saham, kebijakan pemerintah dan lain-

lain. 

Return saham yang maksimal adalah salah satu yang menjadi ukuran bagi 

investor untuk mengambil keputusan investasi, sedangkan untuk menghasilkan 

return yang maksimal sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Ki Agus 

(2007), return saham sendiri adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh 

pemegang saham sebagai hasil dari investasinya, oleh karena itu perlu diadakan 

beberapa analisis dan upaya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan investasi 

terhadap suatu saham, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham yang secara langsung juga 

berdampak pada return yang diterima. 
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Melihat beberapa variabel-variabel yang ada dalam laporan keuangan 

beserta beberapa fungsinya yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, maka 

kemudian muncul ketertarikan menguji beberapa variabel dalam laporan 

keuangan tersebut untuk menentukan return saham. Dari latar belakang tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kemampuan Laba 

Akuntansi, Arus Kas Operasional, Arus Kas Pendanaan, Arus Kas Investasi 

dan Nilai Buku Ekuitas Dalam Memprediksi Return Saham Pada Bank di 

BEI”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka perumusan masalah yang diajukan adalah: “Apakah laba akuntansi, arus kas 

operasional, arus kas pendanaan, arus kas investasi dan nilai buku ekuitas 

memiliki kemampuan memprediksi return saham pada bank di BEI ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah  laba 

akuntansi, arus kas operasional, arus kas pendanaan, arus kas investasi dan nilai 

buku ekuitas memiliki kemampuan memprediksi return saham. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

yang memerlukan sebagai masukan, untuk itu peneliti berharap dengan penelitian 

ini dapat bermanfaat yaitu: 

1. Bagi pengguna informasi akuntansi, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberi suatu tambahan literatur dan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan akuntansi. 

2. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

penerapan teori yang ada dalam masalah sesungguhnya. 

3. Bagi peneliti lainnya, sebagai tambahan informasi dan diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan 

pengtahuan khususnya yang berminat dibidang ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang 

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan tujuan mempermudah 

pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar 

penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 



6 

1.  

    

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang berupa penjelasan yang 

mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan yang berkaitan dengan laba akuntansi, arus kas 

operasional, arus kas pendanaan, arus kas investasi dan nilai buku 

ekuitas dalam memprediksi return saham pada bank yang terdaftar 

BEI. Disamping itu pada bagian ini diuraikan pula pembentukan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini merupakan landasan metodologi penelitian, yang 

merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian 

yang mencakup pemilihan sample, sumber data, variable penelitian, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. Pembentukan model 

regresi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung 

dalam hipotesis. Selain itu bagian ini juga menjelaskan prosedur dan 

kriteria data untuk pengujian kelayakan penggunaan data yang 

diambil dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas 

berdasarkan kemampuan laba akuntansi, arus kas operasional, arus 

kas pendanaan, arus kas investasi dan nilai buku ekuitas dalam 

memprediksi return saham, data-data yang telah dikumpulkan dan 

pembahasan hasil penelitian.  
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya keterbatasan dan saran-saran yang 

dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 


