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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran pasar modal merupakan suatu hal yang penting dalam dunia 

perekonomian, karena pasar modal dapat berfungsi sebagai alternatif investasi 

bagi para investor dan salah satu sumber dana bagi perusahaan (emiten). Pasar 

modal mempunyai fungsi sarana alokasi dana produktif untuk memindahkan dana 

dari individu yang kelebihan dana ke individu lain yang kekurangan dana.  

Melalui pasar modal, perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan dana 

jangka panjang dengan menjual saham atau menjual obligasi. Salah satu fungsi 

pasar modal adalah sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang bersumber dari 

masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Syarat utama yang 

diinginkan oleh para investor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui pasar 

modal adalah perasaan aman akan investasi dan tingkat return yang akan 

diperoleh dari investasi tersebut. Perasaan aman ini diantaranya diperoleh karena 

para investor memperoleh informasi yang jelas, wajar, dan tepat waktu sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan investasinya. Return memungkinkan investor 

untuk membandingkan keuntungan aktual ataupun keuntungan yang diharapkan 

yang disediakan oleh berbagai investasi pada tingkat pengembalian yang 

diinginkan. 

Perkembangan pasar modal tersebut memberikan wahana investasi bagi 

investor (para pemodal) sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi dan 

membuka kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan penghasilan dari dana 
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yang dimilikinya. Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan 

dananya di bank seperti deposito dan instrumen simpanan lainnya maka dengan 

perkembangan pasar modal investor dapat melakukan investasi dalam bentuk 

saham. Reaksi pasar mengacu pada investor dan pelaku pasar lainnya untuk 

melakukan transaksi (baik membeli atau menjual) saham sebagai tambahan atas 

keputusan penting emiten yang disampaikan ke pasar. Reaksi pasar ini ditunjukan 

dengan adanya perubahan dari harga sekuritas yang bersangkutan yang lazimnya 

diukur dengan menggunakan return saham sebagai nilai perubahannya. 

Saham sebagai salah satu obyek investasi yang paling diminati dalam 

perdagangan pasar modal merupakan salah satu sekuritas yang mempunyai 

tingkat risiko cukup tinggi. Risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian return 

yang akan diterima oleh investor di masa depan. Hal ini disebabkan risiko saham 

berhubungan dengan keadaan perekonomian, politik, industri dan keadaan 

perusahaan atau emiten. Selain itu terdapat banyak individu kelompok yang 

berkepentingan atas suatu perusahaan , antara lain : pemilik (investor), manajer 

pemberi pinjaman, karyawan, organisasi pekerja, agen pemerintah, masyarakat 

umum. 

Melihat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas yang terdapat 

di pasar saham yang selanjutnya menyebabkan kenaikan dan penurunan jumlah 

permintaan dan penawaran saham pada bursa saham dan efeknya berdampak pada 

perubahan harga saham. Maka peranan informasi menjadi penting bagi investor. 

Informasi mengenai perusahaan dapat diperoleh dari pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Eksternal berhubungan dengan kondisi perekonomian, 
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tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Sedangkan internal dapat 

berasal dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan kita dapat memprediksi 

kemampuan perusahaan pada masa yang akan datang.  

Terdapat dua tujuan pelaporan keuangan menurut Statement of Financial 

Accounting Concepts (SAFC) : Pertama, memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi investor, investor potensial, kreditor dan pemakai lainnya untuk membuat 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa lainnya. Kedua, memberikan 

informasi tentang prospek arus kas untuk membantu investor dan kreditur dalam 

menilai prospek arus kas bersih perusahaan (FASB [1978]). Menurut standar 

akuntansi keuangan di Indonesia (IAI [2002]) tujuan laporan keuangan yaitu 

untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Agar pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dapat mengerti 

mengenai keadaan perusahaan maka kita perlu menganalisa laporan keuangan 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang diinginkan dan Banyak juga variabel 

yang dapat mempengaruhi harga saham suatu perusahaan, baik yang datang dari 

lingkungan eksternal ataupun yang datangnya dari lingkungan internal perusahaan 

itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Usman (1990), harga saham sebagai 

indikator nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh beberapa variabel fundamental 

dan teknikal, dimana variabel-variabel tersebut secara bersama-sama akan 

membentuk kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham. Variabel 

fundamental dibagi menjadi dua yaitu variable fundamental yang bersifat internal 
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yang memberi informasi tentang kinerja perusahaan dan variable-variabel yang 

bersifat eksternal yang meliputi kondisi perekonomian secara umum. 

Informasi keuangan seperti informasi arus kas, gross profit dan return on 

asset merupakan elemen penting yang digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan yang berpengaruh pada transaksi saham yang dilakukan. Informasi 

akuntansi dalam bentuk rasio keuangan dapat dikatakan mempunyai kandungan 

informasi jika terdapat perbedaan antara expencted return dengan actual return.. 

Selain return on asset, parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian 

utama bagi para investor  dan kreditor adalah laba kotor dan arus kas, disini 

khususnya arus kas operasional. Keduanya juga merupakan ukuran kinerja yang 

mampu menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta prospek pertumbuhan 

dimasa depan yang lebih baik. 

Manfaat laporan arus kas ini telah dibuktikan oleh beberapa peneliti, salah 

satunya Bowen et al. [1986] dalam Methy (2006). Dalam penelitiannya dikatakan 

bahwa data arus kas mempunyai manfaat dalam beberapa konteks keputusan, 

seperti: (1) memprediksi kesulitan keuangan, (2) menilai risiko, ukuran, dan 

waktu keputusan pinjaman, (3) memprediksi peringkat (rating) kredit, (4) menilai 

perusahaan, dan (5) memberikan informasi tambahan pada pasar modal. 

Sementara itu untuk laba tujuannya yaitu untuk pengukuran efisiensi manajemen 

dalam mengelola perusahaan. 

Penelitian ini akan menguji apakah informasi arus kas operasional, gross 

profit, dan return on asset perusahaan yang dipublikasikan melalui laporan 

keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan investor yang tercemin 



5 

 

dari harga-harga saham perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini. 

Dengan memperhatikan informasi arus kas operasional, gross profit, dan return on 

asset melalui rasio-rasio keuangan mampu mempediksi signifikan atau tidak 

signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur. 

Penelititian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian 

Daniati dan Suhairi (2006) dengan perbedaan seperti berikut ini. 

1. Periode penelitian 

Daniati dan Suhairi (2006) menggunakan periode penelitian tahun 

1999–2004. Sementara penelitian in menggunakan periode 2007–2009 dengan 

dasar alasan bahwa dalam periode tersebut kondisi perekonomian telah stabil 

dengan indikasi  stabilnya nilai kurs rupiah terhadap dollar. 

2. Variabel penelitian 

Daniati dan Suhairi (2006) menggunakan tiga variabel independen 

dalam penelitian yaitu laporan arus kas, laba kotor dan size perusahaan. 

Sementaran penelitian ini mengganti variabel yaitu laporan arus kas menjadi 

arus kas bersih operasional karena arus kas bersih operasional merupakan 

aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan yang mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi bersih. Pada penelitian ini juga mengganti variabel 

yaitu size perusahaan menjadi Return On Asset (ROA) dengan alasan bahwa 

size perusahaan pada peneltian-penelitian sebelumnya menunjukan tingkat 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Selanjutnya penelitian ini 

juga mengganti perhitungan return dari expected return menjadi actual return, 
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dikarenakan  return ini berguna sebagai dasar penentuan return ekpektasi dan 

resiko dimasa datang (Jogiyanto,2008)  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS PENGARUH ARUS KAS 

BERSIH OPERASIONAL, GROSS PROFIT, DAN RETURN ON ASSET 

(ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.” 

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah arus kas operasional dapat memprediksi harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2007 – 

2009 ? 

2. Apakah gross profit dapat memprediksi harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2007 – 2009 ? 

3. Apakah return on asset dapat memprediksi harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2007 – 2009 ? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan 

sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan untuk perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa efek indonesia pada periode 2007 – 2009. 

 

 



7 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian yang dapat dinyatakan 

seperti sebagai berikut : 

1. Memperoleh bukti bahwa arus kas operasional dapat memprediksi harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia. 

2. Memperoleh bukti bahwa gross profit dapat memprediksi harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia. 

3. Memperoleh bukti bahwa return on asset dapat memprediksi harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh hasil penelitian 

yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti berikut : 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian dapat digunakan bahan pertimbangan dan membangun 

pemikiran untuk mengambil keputusan investasi yang dilakukan pada 

saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mengambil keputusan. 

3. Bagi Penelitian Berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi 

untuk penelitian berikutnya terutama penelitian terkait dengan faktor yang 

berhubungan dengan return saham. 



8 

 

F. 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 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan tinjauan pustaka dan tinjauan ulang peneliti 

terdahulu yang relevan dan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

memecahkan masalah yang dibahas dan perumusan hipotesis dalam penyusunan 

skrisi ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini merupakan landasan metodologi penelitian, yang 

merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang 

mencakup ruang lngkup penelititian, variabel dan penguraiannya, populasi, 

sample dan metode pengambilan sample dan  metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan analisis data penelitian dengan melakukan 

pengujian hipotesis dan interprestasi data. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan mencoba memberikan kesimpulan yang diambil dari seluruh 

bahasan penulisan dan juga saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan 

untuk penelitian selanjutnya. 


