
 
 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.Definisi Analisis 

Analisis didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pengamatan 

mengenai suatu kegiatan, metode, prosedur atau tehnik untuk menentukan 

manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya. Analisis 

dilakukan guna penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya, atau pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan 

kebenarannya 

 

2.2.Definisi Pengaruh 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh mempunyai arti sebagai 

berikut: 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

 

2.3.Laporan Arus Kas 

2.3.1. Konsep Laporan Arus Kas 

PSAK 2 (revisi 2009) mendefinisikan arus kas sebagai arus masuk dan 

arus keluar kas atau setara kas. Kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan 

rekening giro (demand deposit). Sedangkan setara kas (cash equivalent) adalah 

investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat 



 
 
 

 
 

dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko 

perubahan nilai yang signifikan. 

Pada dasarnya, informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna 

laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan 

setara kas. Selain itu laporan keuangan ini juga memberikan informasi mengenai 

kebutuhan entitas dalam penggunaan arus kas tersebut. Menurut PSAK 2 (revisi 

2009) laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Format dasar 

laporan arus kas digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1. 

Format Dasar Laporan Arus Kas 

 

 Laporan Arus Kas  

Arus kas dari aktivitas operasi XXX 

 Arus kas dari aktivitas investasi XXX  

 Arus kas dari aktivitas pendanaan XXX  

 Kenaikan (penurunan) bersih kas XXX 

 Kas awal Tahun XXX  

 Kas akhir tahun XXX 

   

Sumber: Kieso Donald E., Weygrandt Jerry J., dan Warfield Terry D., 2007: 213  

 

  



 
 
 

 
 

2.3.2. Tujuan Laporan Arus Kas 

PSAK 2 (revisi 2009) menjelaskan, jika digunakan dalam kaitannya 

dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memiliki kegunaan sebagai 

berikut: 

1) Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pengguna mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), dan kemampuan 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam penyesuaian terhadap 

keadaan dan peluang.  

2) Informasi arus kas berguna dalam menilai kemampuan entitas dalam 

menghasilkan kas dan setara kas. Hal tersebut memungkinkan pengguna 

untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkannya 

dengan arus kas masa depan dari berbagai entitas.  

3) Laporan arus kas dapat meningkatkan daya banding pelaporan kinerja 

operasi berbagai entitas, karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan 

perlakuan akuntansi yang berbeda untuk peristiwa yang sama.  

Lain halnya dengan hal tersebut, arus kas historis sering digunakan 

sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Arus 

kas historis juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa 

depan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, arus kas historis berguna dalam 

menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta perubahan 

harga. 



 
 
 

 
 

Van Horne James C., dan Wachowicz Jr. John M. (1997; 182) 

menjelaskan implikasi dari analisa arus kas. Bahwa, pemasukan internal yang 

besar dari kas kegiatan operasi dianggap sebagai pertanda baik. Arus kas operasi 

yang tidak lancar dianggap sebagai pertanda baik. Arus kas kegiatan operasi yang 

tidak lancar merupakan pertanda bagi para analis untuk memeriksa pertumbuhan 

piutang dan persediaan yang tidak sehat. Arus kas operasi yang lancar sekalipun 

bukan merupakan jaminan kesuksesan. Laporan dibutuhkan untuk melihat sampai 

batas mana kas dari kegiatan operasi digunakan untuk mendanai investasi, 

pembayaran hutang, dan dividen. Tingkat kepercayaan yang terlalu besar pada 

sumber pendanaan dari luar untuk memenuhi kebutuhan dana dapat menimbulkan 

dampak yang tidak baik.  

 

2.3.3. Klasifikasi Penerimaan dan Pembayaran Arus Kas 

2.3.3.1.Aktivitas Operasi 

Dalam PSAK 2 (revisi 2009), aktivitas operasi didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas 

(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.” 

Menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2007; 60) aliran kas 

masuk operasi berasal dari pengumpulan dari pelanggan dan bunga atau dividen 

yang dikumpulkan, sedangkan arus kas keluar operasi terdiri dari pembayaran ke 



 
 
 

 
 

pemasok (supplier) atau karyawan, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak 

pendapatan. 

Dalam PSAK 2 (revisi 2009) dijelaskan pula, bahwa untuk melaporkan 

arus kas dari aktivitas operasi, digunakan salah satu dari metode berikut: 

1) Metode langsung. 

Dengan metode langsung, kelompok utama dari penerimaan kas brutodan 

pengeluaran kas bruto diungkapkan. 

2) Metode tidak langsung. 

Dengan metode tidak langsung, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan 

mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau 

akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan 

masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas 

investasi atau pendanaan. 

Metode yang dianjurkan oleh PSAK 2 (revisi 2009) adalah metode 

langsung. Karena metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam 

mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode 

tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari catatan 

akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, 

dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif.  

Berbeda dengan metode langsung, dalam metode tidak langsung, arus kas 

bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih 

dari pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama 



 
 
 

 
 

periode berjalan, pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak 

ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta 

laba entitas asosiasi yang belum dibagikan, dan semua pos lain yang berkaitan 

dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

 

2.3.3.2.Aktivitas Investasi 

Menurut PSAK 2 (revisi 2009), aktivitas investasi adalah perolehan dan 

pelaporan aset jangka panjang dan investasi lain yang tidak masuk setara kas. 

Maka, aktivitas Investasi (investing activities) meliputi pemberian dan penagihan 

pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun ekuitas) 

serta properti, pabrik, dan peralatan. 

Menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2007; 59), aliran kas 

untuk aktivitas investasi yang sering dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Penerimaan kas dari penjualan investasi pada saham atau obligasi. 

2) Penerimaan kas dari penjualan bangunan, pabrik, dan peralatan. 

3) Pembayaran untuk investasi pada surat berharga (saham atau obligasi). 

4) Pembayaran untuk pembelian bangunan, pabrik, dan peralatan. 

Maka pada umumnya arus kas dari aktivitas investasi meliputi pemberian 

kredit, pembelian atau penjualan investasi jangka panjang seperti peralatan dan 

pabrik. Hal tersebut dikarenakan arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan 

pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa mendatang. 

 

  



 
 
 

 
 

2.3.3.3.Aktivitas Pendanaan 

Berdasarkan PSAK 2 (revisi 2009) pengungkapan terpisah dari arus kas 

yeng berasal dari aktivitas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim atas arus 

kas masa depan oleh para penyedian modal entitas. 

Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2007; 59) menjelaskan aktivitas 

yang sering dimasukan dalam kegiatan pendanaan sering diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Penerimaan dari emisi surat berharga (obligasi, saham). 

2) Pembayaran dividen. 

3) Pelunasan hutang atau obligasi. 

4) Pembayaran untuk membeli saham kembali (treasury stock). 

PSAK 2 (revisi 2009) menjelaskan aktivitas pendanaan sebagai aktivitas 

yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal 

dan pinjaman entitas. Sehingga, pada umumnya aktivitas pendanaan meliputi 

transaksi untuk memperoleh dana dan distribusi return ke pemberi dana dan 

pelunasan hutang. 

 

2.4.Persistensi 

Secara harfiah, persistensi merupakan serapan dari bahasa inggris yaitu 

persistence. Persistensi atau persistence berarti suatu kualitas atau keadaan yang 

terjadi secara terus menerus. Persistence juga diartikan sebagai kelanjutan efek 

setelah penyebabnya hilang (www.dict.org). 



 
 
 

 
 

Sementara itu, WordNet mendefinisikan persistence sebagai kontinuitas 

atau jangka waktu yang terjadi terus menerus. Maka dapat disimpulkan, bahwa 

persistensi merupakan keterangan waktu yang menjelaskan suatu kejadian 

ataupun keadaan yang terjadi secara terus menerus, dan berkelanjutan. 

 

2.5.Laba 

2.5.1. Konsep dan Definisi Laba 

Laba (income- juga disebut earnings atau profit) merupakan ringkasan 

hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba 

merupakan informasi perusahaan yang paling diminati pasar uang. Menentukan 

dan menjelaskan laba suatu usaha pada satu periode merupakan tujuan utama 

laporan laba rugi. Lebih lanjut, Wild John J., Subramanyam K. R., dan Halsey 

Robert F. (2005;408) menjelaskan bahwa laba merupakan perubahan atas 

pengukuran kekayaan pemegang saham (perubahan nilai) maupun merupakan 

estimasi laba masa depan, dan dua peranan laba ini penting untuk analisis laporan 

keuangan.  

  

2.6.Persistensi Laba  

2.6.1. Pengertian Persistensi Laba 

Persistensi laba merupakan prediksi kemampuan jangka panjang 

perusahaan dalam menghasilkan laba (Penman Stephen H, 2007: 415). Sementara 

itu dalam jurnalnya Lipe Robert G. (1986) mendefinisikan persistensi laba sebagai 

revisi pendapatan di masa yang akan datang. Maka persistensi laba merupakan 



 
 
 

 
 

nilai yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan 

mempertahankan  laba di masa yang akan datang. 

 

2.6.2. Perkembangan Persistensi Laba 

Menurut Lipe Robert C. (1986), istilah persistensi laba dikemukakan oleh 

Miller dan Rock pada tahun 1985 untuk menggambarkan nilai prediksi dari laba 

yang akan datang. Kormendi Roger dan Lipe Robert (1987) melakukan penelitian 

mengenai Earnings Innovations, Earnings Persistence, and Stock Returns. 

Penelitian tersebut menjadikan 145 perusahaan untuk data tahunan periode 1947 

sampai 1980 sebagai objek penelitiannya, data yang diperoleh berasal dari Center 

for Research in Security Prices (CRSP) data base. Untuk menghitung persistensi 

laba, Kormendi Roger dan Lipe Robert menggunakan metode autoregresi antara 

laba periode saat ini dengan ekspektasi laba periode yang akan datang. Pada 

penelitian tersebut Kormendi Roger dan Lipe Robert menyimpulkan adanya 

hubungan antara return saham dan earnings yang tergantung pada persistensi 

laba. 

Sementara itu, Sloan Richard G. melakukan penelitian pada tahun 1996, 

dengan judul Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash 

Flows About Future Earnings? Penelitian tersebut menjadikan semua perusahaan 

yang terdapat di CRSP pada periode 1962 sampai 1991 sebagai sampel penelitian, 

sehingga terkumpul sebanyak 40.679 laporan keuangan. Sebagai proksi 

persistensi laba, Sloan Richard G. menggunakan koefisien regresi periode saat ini 

dengan periode yang akan datang. Hasil dari penelitian Sloan Richard G. 



 
 
 

 
 

menunjukan kinerja earnings yang teratribut pada komponen arus kas 

menunjukan persistensi yang lebih tinggi daripada kinerja earnings yang teratribut 

pada komponen accruals. 

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Meythi (2006)  mengenai 

Analisis Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Harga Saham dengan Persistensi 

Laba sebagai Variabel Intervening dengan menjadikan 100 laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebagai sampel 

penelitian, menyimpulkan tidak ada hubungan antara arus kas operasi terhadap 

harga saham, baik tidak melalui maupun melaui persistensi laba sebagai variabel 

intervening. Berbeda dengan penelitian Meythi (2006), penelitian yang dilakukan 

oleh Mohamad Nasir, dan Mariana Ulfah (2008) dengan judul yang sama, dan 

sampel sebanyak 61 laporan keuangan dari perusahaan yang tergolong sebagai LQ 

45 periode 2000 sampai 2005, menarik kesimpulan bahwa arus kas 

mempengaruhi persistensi laba dan hubungan return saham dan laba tergantung 

pada persistensi laba.  

Kedua penelitian tersebut, baik yang dilakukan oleh Meythi (2006) 

maupun yang dilakukan Mohamad Nasir dan Mariana Ulfah (2008), 

menggunakan persamaan regresi untuk menghitung persistensi laba, dan 

menjadikan koefisien regresi laba periode saat ini dengan periode yang akan 

datang sebagai proksi persistensi laba.  

Selanjutnya pada tahun 2007, dalam bukunya, Sloan Richard G. 

menjadikan RNOA (return on net operating assets) sebagai alat ukur kemampuan 

perusahaan mempertahankan persistensi laba. Hal ini dikarenakan RNOA (Return 



 
 
 

 
 

on Operating Assets) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba.  

 

2.6.3. Formula Persistensi Laba 

Berikut ini merupakan formula RNOA (return on operating assets) untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan persistensi laba: 

Return on operating assets = Core RNOA + Unusual items to net operating assets 

Dari formula tersebut terlihat bahwa RNOA (Return on operating assets) 

terdiri atas Core RNOA, dan Unusual items to net operating assets. Core RNOA 

merupakan rasio perbandingan dari Core OI (Core Operating Income) dan NOA 

(Net Operating Assets), sehingga diformulasikan sebagi berikut:  

NOA

OI Core
 RNOA  Core   

Sementara itu, Unusual item to net operating assets merupakan rasio 

perbandingan dari UI (Unusual Item) dan NOA (Net Operating Assets), dan 

diformulasikan sebagai berikut: 

NOA

UI
  assets operatingnet   toitem Unusual   

Maka diperoleh persamaan RNOA sebagai berikut: 

NOA

UI

NOA

OI Core
RNOA    

Catatan: 

RNOA  = Return on Operating Assets 

Core OI = Core Operating Income 



 
 
 

 
 

NOA     = Net Operating Asset 

UI         = Unusual Item 

 

2.6.4. Komponen Persistensi Laba 

2.6.4.1.Core OI (Core Operating Income)   

Core operating income (Core OI) merupakan pendapatan utama 

perusahaan atau merupakan pendapatan yang terjadi setiap periode laporan 

keuangan. Berikut ini merupakan komponen-komponen yang termasuk dalam 

core operating income: 

1) Core Sales Revenue 

Core sales revenue merupakan pendapatan dari penjualan yang terjadi 

pada periode pelaporan. Penjualan yang dimaksud merupakan penjualan yang 

setiap periodenya terjadi, atau merupakan kegiatan utama perusahaan.  

2) Core Cost Of Sales 

Core cost of sales adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

kegiatan penjualan. Biaya ini biasanya merupakan biaya yang rutin karena 

termasuk dalam golongan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan utama. 

3) Core Gross Margin 

Core gross margin adalah pendapatan kotor dari kegiatan penjualan 

produk utama. Core gros margin diperoleh dari selisih antara core sales 

revenue dengan core cost of sales. 

  



 
 
 

 
 

4) Core Operating Expense 

Core operating expense adalah beban yang digunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan yang terjadi setiap periodenya.  

5) Core Operating Income From Sales Before Tax 

Core operating income from sales before tax merupakan selisih antara 

core gross margin dengan core operating expense. Core operating income 

from sales before tax adalah pendapatan bersih perusahaan atas penjualan dari 

hasil kegiatan operasi sebelum dikurangi beban pajak. 

6) Tax on Core Operating Income From Sales 

Tax on core operating income from sales merupakan pajak yang 

dikenakan untuk core operating income from sales. Tax on core operating 

income from sales terdiri atas tax as reportes dan tax benefit from net financial 

expenses, dikurangi tax allocated to core other operating income dan tax 

allocated to unusual item.  

7) Core Operating Income From Sales 

Core operating income from sales adalah laba bersih operasi dari 

penjualan. Core operating income from sales diperoleh setelah mengurangkan 

tax on core operating income from sales dari core operating income from sales 

before tax. 

8) Core Other Operating Income  

Core other operating income merupakan komponen terakhir yang 

ditambahkan dengan core operating income from sales, sehingga diperoleh 

core operating income. Core other operating income terdiri dari jumlah equity 



 
 
 

 
 

income in subsidiaries, earnings on pension assets, other income not from 

sales, dikurangi tax on other operating income. 

 

2.6.4.2.UI (Unusual Item) 

Penman Stephen H (2003; 415) menjelaskan unusual item (UI) sebagai 

komponen nonoperasi. Dalam akuntansi keuangan, item yang tidak biasa adalah 

item yang dilaporkan secara terpisah dari pendapatan normal karena 

ketidakteraturannya. Secara umum, unusual item dikategorikan menjadi tiga jenis: 

pos luar biasa, operasi yang dihentikan, dan penyesuaian karena perubahan dalam 

metode akuntansi. Unusual item dianggap sebagai kejadian akuntansi yang tidak 

mungkin terjadi lagi di masa depan. Biasanya investor mengabaikan fluktuasi 

yang tidak biasa yang memungkinkan mengaburkan prospek perusahaan. 

Pengungkapan unusual items di dalam laporan keuangan tergantung pada 

kebijakan dan transparansi manajemen. Adapun komponen yang tergolong 

sebagai unusual item dijelaskan sebagai berikut: 

1) Special Charges 

Special charges merupakan kerugian, biaya, atau pendapatan atas transaksi 

yang dipandang manajemen tidak mewakili kegiatan usaha. Item ini dicatat 

khusus dalam laporan laba-rugi dan dipisahkan dari kategori lain dari 

pendapatan dan pengeluaran. Contohnya: biaya luar biasa, biaya restrukturisasi 

(restructuring charges), earnings dari penghapusan piutang, dan earnings dari  

operasi dalam penghentian.  



 
 
 

 
 

2) Special Liability Accruals 

Special liability accruals merupakan kewajiban perusahaan yang dicatat 

berdasarkan waktu kejadiannya yang dicatat khusus. 

3) Start-up Cost Expensed 

Start-up Cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tahap pertama 

pengembangan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Contoh peristiwa 

dari start-up cost adalah biaya untuk memulai jasa online dalam penjualan 

produk.  

4) Asset Write-downs 

Write-downs biasanya tercermin dalam laporan laba rugi perusahaan 

sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Asset write-downs merupakan 

pengurangan nilai buku asset karena dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan 

nilai pasar. Perusahaan biasanya melakukan write-downs untuk banyak periode 

dalam sekali waktu, sehingga dapat “take a bath” dalam satu periode 

pelaporan, dan diharapkan segera pulih dalam periode selanjutnya. 

5) Restructuring Charges 

Restructuring charges merupakan biaya yag satu kali dibayar oleh 

perusahaan. Contohnya: merumahkan karyawan, menutup pabrik, atau 

memindahkan produksi ke lokasi baru. Biaya restrukturisasi merupakan biaya 

jangka pendek yang dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang perusahaan. 

Biaya ini memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. 

  



 
 
 

 
 

6) Tax Allocated to Unusual Items 

Tax allocated to unusual items merupakan besaran pajak yang 

dialokasikan oleh perusahaan untuk item-item luar biasa. 

7) Nonrecuring Items 

Nonrecuring item adalah item yang muncul dalam laporan keuangan 

perusahaan dan tidak berulang, merupakan biaya tidak terduga, serta tidak 

harus dianggap sebagai biaya yang akan kembali muncul di masa depan. Biaya 

ini tampak pada laporan keuangan dibawah biaya operasional. Contohnya: 

biaya penggantian jendela karena bencana alam. 

8) Changes in Estimates 

Changes in estimates merupakan item yang muncul dari perubahan atas 

estimasi akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia, perubahan 

estimasi akuntansi diatur dalam PSAK 25 (revisi 2009). 

9) Profits and Losses from Asset Sales 

Profits and losses from asset sales merupakan laba atau rugi atas 

penjualan aset perusahaan. 

10) Profits and Losses from Discontinued Operations 

Profits and losses from discontinued operations adalah nilai laba atau rugi 

dari operasi yang tidak berkelanjutan. 

  



 
 
 

 
 

11) Extraordinary Operating Items 

Extraordinary operating items merupakan item yang berkaitan dengan 

operasi perusahaan dan bersifat luar biasa. 

12) Accounting Changes 

Accounting changes merupakan perubahan metode akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan, sehingga menyebabkan adanya perubahan nilai 

dalam laporan keuangan. Di Indonesia, accounting changes diatur dalam 

PSAK 25 (revisi 2009). 

13) Unrealized Gains and Losses on Equity Invesments 

Unrealized gains and losses on equity invesments merupakan laba atau 

rugi dari modal investasi yang tidak terealisasi.  

14) Gains from Share Issues in Subsidiaries 

Gains from share issues in subsidiaries adalah laba yang diperoleh 

perusahaan atas penerbitan saham anak perusahaan. 

15) Currency Gains and Losses 

Currency gains and losses merupakan nilai laba atau rugi dari selisih kurs 

mata uang asing. Nilai tersebut berasal dari penjabaran aktiva dan kewajiban 

moneter yang dilakukan perusahaan. 

16) Derivative gains and losses (operations) 

Derivative biasanya digunakan sebagai alat untuk lindung nilai risiko, dan 

tujuan spekulasi. Contoh dari derivative gains and losses adalah nilai laba atau 

rugi atas penjualan kembali saham dengan mata uang asing, yang sebelumnya 



 
 
 

 
 

telah dihindari dengan pembelian mata uang asing yang sama untuk mengunci 

nilai tukar saham. 

Berikut ini merupakan formula untuk mengidentifikasi Core Item dan 

Unusual Item:  

Gambar 2.2. 

Reformulated Operating Income 

 

Reformulated Operating Income 

Core operating income 

 Core sales revenue 

- Core cost of sales 

= Core gross Margin 

- Core operating expense 

= Core operating income from sales before tax 

- Tax on core operating income from sales 

 + Tax as reportes 

 + Tax benefit from net financial expenses 

 - Tax allocated to core other operating income 

 - Tax allocated to unusual item 

= Core operating income from sales 

+ Core other operating income 

 + Equity income in subsidiaries 

 + Earnings on pension assets 

 + Other income not from sales 



 
 
 

 
 

 - Tax on core other operating income 

= Core operating income 

± Unusual items 

 - Special charges 

 - Special liability accruals 

 - Start-up cost expensed 

 - Asset write-downs 

 - Restructuring charges 

 - Tax allocated to unusual items 

 ± Nonrecurring items 

 ± Changes in estimates 

 ± Profits and losses from asset sales 

 ± Profits and losses from discontinued operations 

 ± Extraordinary operating items 

 ± Accounting changes 

 ± Unrealized gains and losses on equity invesments 

 ± Gains from share issues in subsidiaries 

 ± Currency gains and losses 

 ± Derivative gains and losses (operations) 

= Comprehensive operating income 

Sumber: Penman Stephen H., 2007: 416 

 

  



 
 
 

 
 

2.6.4.3.NOA (Net Operting Assets) 

NOA didefinisikan oleh Penman Stephen H (2003; 310) sebagai berikut: 

“Net operating assets (NOA) is a difference between operating assets 

and operating liabilities.” 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa NOA merupakan selisih 

antara operating assets dengan  operating liabilities. Dari ilustrasi yang 

digambarkan, operating assets terdiri dari keseluruhan asset yang dimiliki 

perusahaan, sedangkan operating liabilities terdiri dari account payable, accrued 

expenses, income taxes liabilities, dan  other liabilities tidak termasuk long term 

debt.  

 

2.7.Return 

Return adalah nilai laba atu rugi yang diperoleh atas security pada peride 

tertentu. Security merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan modal yang 

dapat diperdagangkan, misalnya saham, obligasi, hipotik, dan wesel. Return 

sendiri mengacu kepada pendapatan dan pertumbuhan modal atas suatu investasi. 

Nilai tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Pada umumnya, semakin 

besar risiko yang diambil, maka semakin potensial untuk memperoleh return yang 

tinggi atas kerugiannya. 

 

2.8.Saham 

2.8.1. Definisi Saham 

Saham (stock) adalah bukti pemilikan hak tetap terhadap perusahaan 

berkat penyerahan modalnya sehingga bagi si pemilik/ pemegang akan 



 
 
 

 
 

mempunyai seperangkat hak atas perusahaan tersebut (Sujana Ismaya, 2005: 532). 

Maka, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau 

badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.  

Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

membutuhkan dana. Di pihak lain, saham merupakan instrumen investasi yang 

banyak dipilih investor karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang 

menarik. 

 

2.8.2. Jenis saham 

Jogiyanto (2000; 67) membagi saham menjadi dua jenis, yaitu saham 

preferen dan saham biasa. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing 

jenis saham tersebut: 

 

2.8.2.1.Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara 

obligasi dan saham biasa (Jogiyanto, 2000: 68). Berikut ini merupakan 

karakteristik saham preferen: 

1) Preferen Terhadap Dividen 

Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen lebih 

dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Saham preferen juga 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun 

sebelumnya yang belum dibayarkan, sebelum pemegang saham biasa 

menerima dividennya. 

  



 
 
 

 
 

2) Preferen Pada Waktu Likuidasi 

Saham preferen memiliki hak lebih dahulu atas aktiva perusahaan 

dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi 

likuidasi. 

Saham preferen dibagi menjadi beberapa kategori lagi, untuk menarik 

minat investor. Macam dari saham preferen ini diantaranya adalah saham preferen 

yang dapat dikonversikan ke saham biasa (convertible prefered stock), saham 

preferen yang dapat ditebus (callable prefered stock), dan saham preferen dengan 

tingkat dividen yang mengambang (floating atau adjustable-rate preferred stock). 

 

2.8.2.2.Saham Biasa 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini 

biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham merupakan 

pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan 

operasi perusahaan. Adapun hak dari pemegang saham biasa, yaitu: 

1)  Hak Kontrol 

Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto 

dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham, atau memveto pada 

tindakan-tindakan yang mebutuhkan persetujuan pemagang saham. 

  



 
 
 

 
 

2) Hak Menerima Pembagian Keuntungan 

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham berhak mendapat 

keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan 

ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. 

3) Hak Preemptive 

Hak preemptive (preemptive right) merupakan hak untuk mendapatkan 

persentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan 

lembar saham. Hak preemptive memberi prioritas kepada pemegang saham 

lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase 

pemilikannya tidak berubah. 

 

2.8.3. Klasifikasi Saham 

Sentanoe Kertonegoro (1995; 106) mengklasifikasikan saham berdasarkan 

tingkat penghasilan, kualitas laba perusahaan, kepekaannya terhadap risiko pasar, 

sifat dan stabilitas EPS dan dividen, serta kepekaan saham terhadap keadaan pasar 

dan ekonomi: 

1) Blue Chips. 

Blue chips merupakan saham yang tidak tertandingi dalam mutu dan 

mempunyai pengalaman yang panjang dan stabil dalam laba dan dividen. 

Saham ini banyak digunakan investor untuk investasi jangka panjang. 

2) Saham Penghasilan (income stock). 

Saham penghasilan memiliki pengalaman yang panjang dan berkelanjutan 

dalam pembayaran dividen diatas rata-rata secara reguler. Walaupun potensi 



 
 
 

 
 

pertumbuhannya terbatas, namun banyak perusahaan dengan saham 

penghasilan memberikan profitabilitas yang tinggi dan prospek masa depan 

yang sangat baik.  

3) Saham Pertumbuhan (growth stock). 

Saham  pertumbuhan merupakan saham yang telah (dan diharapkan terus) 

mengalami laju pertumbuhan yang tinggi secara konsisten dalam operasi dan 

laba. Nilai dividen dari saham ini kecil bahkan tidak sama sekali, maka sumber 

penghasilan utama bagi investor adalah kenaikan harga saham. 

4) Saham Spekulatif (specilative stock). 

Saham spekulatif merupakan saham yang tidak memiliki pengalaman 

sukses, dengan hasil yang tidak pasti, sering mengalami fluktuasi harga yang 

besar, dividennya kecil atau tidak sama sekali. Saham ini risikonya tinggi, 

digunakan untuk mencari capital gain, dan diperdagangkan secara agresif di 

pasar. 

5)  Saham Siklikal (cyclical stock). 

Saham siklikal adalah saham yang penghasilannya berhubungan erat 

dengan tingkat kegiatan usaha umum. Harga saham ini mencerminkan keadaan 

ekonomi secara umum. 

6) Saham Defensif (devensive stock). 

Saham defensif harganya tetap stabil (atau justru meningkat) bila kegiatan 

ekonomi menurun. Saham ini diminati investor untuk menyimpan dananya 

sementara saat pasar dan/atau keadaan ekonomi melemah sampai iklim 

investasi membaik. 



 
 
 

 
 

2.9.Return Saham 

Jogiyanto H. M.. (2000; 108) menjelaskan return terdiri dari capital gain 

(loss) dan yield sebagai berikut: 

Return = Capital Gain (Loss) + Yield 

Capital Gain atau Capital loss merupakan selisih dari harga investasi 

sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Dalam return saham, harga 

investasi yang dimaksud merupakan harga saham: 
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Jika harga investasi sekarang (P1) lebih tinggi dari harga investasi periode 

lalu (P0) ini berarti terjadi keuntungan modal (capital gain), sebaliknya terjadi 

kerugian modal (capital loss).

 
Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga 

investasi periode tertentu dari suatu investasi. Untuk saham, yield adalah 

persentase dividen terhadap harga saham periode sebelumnya. Untuk saham biasa 

yang membayar dividen periodik sebesar Dt rupiah per-lembarnya, maka yield 

dinyatakan sebagai berikut: 
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Sehingga, retun saham dinyatakan sebagai berikut: 
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Breadley, Myers, dan Marcus (2008; 166) mengemukakan persamaan 

yang sama untuk menghitung expected return (perkiraan pengembalian): 
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Catatan: 

 r = Expected return 

Div 1 = Dividen periode 1 

P1 = Harga saham periode 1 

P0 = Harga Saham periode 0 

Harga saham yang digunakan merupakan harga saham penutupan pada 

akhir tahun, karena yang dihitung merupakan return per tahun. Sedangkan untuk 

dividen, digunakan nilai dividen total untuk saham biasa yang dibagikan oleh 

emiten untuk setiap periode.   

Tanpa adanya tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi, 

tentunya investasi tidak akan menarik investor. Jadi, setiap investasi baik jangka 

pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama mendapatkan 

keuntungan yang disebut sebagai return. 

 

2.9.1. Komponen Return Saham 

2.9.1.1.Harga Saham 

Pada dasarnya, harga saham terdiri dari tiga kategori yaitu harga saham 

perdana, harga saham pembukaan, dan harga saham penutupan. Harga saham 

perdana, merupakan harga saat saham diterbitkan. Harga pembukaan adalah harga 

saham awal periode. Dan harga penutupan adalah harga saham di akhir periode. 

Harga saham kini dan ekspektasi harga saham di akhir periode akan 

mempengaruhi ekspektasi return. 



 
 
 

 
 

2.9.1.2.Dividen 

Earnings yang diperoleh oleh perusahaan dapat ditahan sebagai sumber 

dana internal (retained earning) atau dapat dibagikan dalam bentuk dividen. Arus 

dividen dapat dianggap sebagai arus kas yang diterima oleh investor (Jogiyanto, 

2000: 90). Dengan alasan bahwa dividen merupakan satu-satunya arus pendapatan 

yang diterima oleh investor. Berikut merupakan beberapa kasus yang ditemui 

pada besarnya dividen yang dibayarkan: 

1) Pembayaran Dividen Tidak Teratur 

Kenyataannya beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak 

teratur. Pada kasus ini, dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang 

jelas bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama 

sekali (misalnya mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas). 

2) Dividen Konstan Tidak Bertumbuh 

Umumnya, perusahaan enggan memotong dividen, karena dapat dianggap 

sebagai sinyal yang tidak baik bagi investor. Perusahaan yang memotong 

dividen akan dianggap mengalami kesulitan likuiditas sehingga perlu 

mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Maka dari itu, banyak 

perusahaan mempertahankan dividen yang konstan, sehingga diharapkan tidak 

mengurangi kepercayaan investor. 

3) Pertumbuhan Dividen yang Konstan 

Bentuk lain dari kasus yang ditemui yaitu pertumbuhan dividen yang 

konstan. Dividen yang bertumbuh secara konstan yaitu dividen yang setiap 

periodenya mengalami pertumbuhan yang sama. 



 
 
 

 
 

4) Harga Jual Akhir 

Investor yang mementingkan capital gain dibandingkan dividen, 

merupakan investor yang tidak akan memegang saham untuk jangka waktu 

lama. Investor yang memiliki sifat tersebut, akan mempertimbangkan harga 

jual akhir yang diterima sebagai arus kas yang masuk.  

Bagi sebagian investor, dividen merupakan sumber yang penting 

(Sentanoe Kertonegoro, 1995: 104). Pembayaran dividen tergantung dari laba 

perusahaan dan kebijakan setiap perusahaan. Pada dasarnya dividen dibayarkan 

dalam bentuk tunai (cash dividend) atau dalam bentuk saham yang disebut 

dividen saham (stock dividend). 

 

 

  


