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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses 

dengan mengorbankan sumber daya. Adapun salah satu parameter kinerja 

adalah laba. Pentingnya informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam 

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 25 yaitu laporan laba 

rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu perusahaan 

selama suatu periode tertentu (Ferry dan Ekawati, 2005). 

Salah satu bentuk tindakan pengungkapan laporan keuangan adalah 

dengan melaporkan arus kas. FASB (1987) mengeluarkan SFAS No. 95 

tentang Statement of Cash flow dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI 1994) 

mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 2 tentang 

laporan arus kas yang merekomendasikan untuk memasukkan laporan arus kas 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan (Triyono dan 

Hartono, 2000). 

Pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam 

periode tertentu kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Financial 

Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement of Financial Accounting 

Concepts (SFAC) No. 1 menyatakan tujuan pelaporan keuangan adalah (Bandi 

dan  Rahmawati, 2005) : 
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1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai 

eksternal lainya untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan lainya. 

2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai 

eksternal lainya untuk mengevaluasi, membandingkan, dan memprediksi 

arus kas potensial masa datang, dan  

3. Menyediakan informasi tentang sumber-sumber yang dimiliki, klaim atas 

sumber dan perubahanya. 

Laporan keuangan sebagai sumber utama informasi akuntansi disusun 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Pemakai menggunakan 

laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang mempunyai konsekuensi 

yang ekonomi. Investor adalah salah satu pemakai laporan keuangan. 

Konsekuensi ekonomi investor adalah berupa return saham yang diperoleh 

atas usaha menginvestasikan uangnya. Oleh karena itu investor sangat 

berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mengestimasi arus kas 

dimasa mendatang karena harga saham berhubungan dengan arus kas dimasa 

mendatang (Gantyowati, 2001). 

Menurut Wahyuni, (1998) dalam Syafnita, (2003). Salah satu alternatif 

bagi perusahaan untuk memperoleh dana atau tambahan modal adalah melalui 

pasar modal. Pasar modal merupakan badan yang menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari pihak yang berlebih (investor) kepada pihak yang 

kekurangan (perusahaan). Pihak investor kreditur dan pihak lain yang 

mempunyai kepentingan dengan perusahaan menggunakan informasi laporan 
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keuangan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Salah satu dari 

laporan keuanngan tersebut adalah laporan arus kas. 

Perusahaan menyajikan laporan keuangan karena adanya tekanan dari 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Menurut 

Foster (1986) hal-hal yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk membuat 

dan menyajikan laporan keuangan adalah adanya tuntutan dari badan pembuat 

peraturan (pemerintah), tuntutan dari pasar modal, adanya perrsaingan di  

pasar tenaga kerja, tuntutan dari pasar pengendalian perusahaan, serta adanya 

kemajuan secara sukarela dari perusahaan untuk membuat laporan keuangan 

tersebut (Warastuti, 2007).  

Thiono, (2007), perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas 

operasi dengan menggunakan salah satu dari metode pelaporan arus kas, yaitu 

metode langsung dan metode tidak langsung (IAI, 2002). Metode langsung 

mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas dan pengeluaran kas 

bruto. Sedangkan metode tidak langsung mengungkapkan laba atau rugi bersih 

yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi bukan kas, 

penangguhan, dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu 

atau masa depan, dan unsur penghasilan atau beban dengan arus kas investasi 

atau pendanan. PSAK No. 2 menganjurkan kepada perusahaan untuk 

melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode 

langsung. Metode ini dianggap dapat menghasilkan informasi yang berguna 

dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan 

metode tidak langsung. Pernyataan ini didukung peraturan pasar modal yang 
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dikeluarkan Bapepam tanggal 13 Maret 2000. Peraturan ini mewajibkan 

publik atau emiten untuk menerapkan metode langsung dalam penyusunan 

arus kas (www.bapepam.go.id [2005]).  

Ketika dihadapkan pada suatu ukuran kinerja akuntansi keuangan 

tersebut, investor dan kreditur harus yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi 

fokus perhatian adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi 

ekonomi serta menyediakan sebuah dasar bagi peramalan aliran kas masa 

depan suatu saham yang biasa diukur dengan menggunakan harga atau return 

saham. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH LABA DAN KOMPONEN 

ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM” 

 

B.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh laba dan 

komponen arus kas terhadap harga saham? 

 

C.   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur 2007-2008. 

2. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di BEI. 

http://www.bapepam.go.id/
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3. Periode pelaporan keuangan didasarkan pada tahun kalender yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember  tahun 2007 dan 2008. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laba (earnings) 

dan komponen arus kas (aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas 

pendanaan) memiliki pengaruhnya terhadap harga saham. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan 

baik pengguna internal maupun eksternal, adapun kegunaan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Bagi pengguna laporan keuangan internal, penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan dalam membuat keputusan jika pengguna dihadapkan pada 

dua ukuran kinerja perusahaan (laba dan arus kas), karena laba dan arus 

kas memiliki value relevance yang berbeda. 

2. Bagi pengguna laporan keuangan eksternal, penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan dalam membuat keputusan dalam hal investasi dan 

pemberian pinjaman jika dihadapkan pada dua ukuran kinerja perusahaan 

(laba dan arus kas) karena setiap perusahaan memiliki karakteristik 

keuangan yang berbeda-beda.  
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka penulisan ini 

dirancang dalam sistematika berikut :   

BAB I PENDAHULUAN.  

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.  

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian laporan 

keuangan, informasi akuntansi, harga saham, laba akuntansi, arus 

kas, penyajian laporan arus kas, kerangka pemikiran, tinjauan 

penelitian terdahulu, hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN.  

Bab ini akan di fokuskan mengenai jenis data, sample dan sumber 

data, metode analisis, uji asumsi terhadap model penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.  

Bab ini akan membahas tentang analisis data, deskripsi data, hasil 

analisis dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP.  

Dalam bab ini merupakan hasil akhir yang terdiri dari kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran. 

 




