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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka dana yang dibutuhkan 

semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan harus giat mencari sumber-sumber 

yang dapat menyediakan dana dalam jumlah besar. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mencari dana yaitu melalui pasar modal. Undang-Undang Pasar 

Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Instrumen keuangan yang diperdagangkan dipasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari satu tahun) seperti saham, 

obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, 

futures, dan lain-lain. Ada berbagai sektor perusahaan yang terdaftar di Pasar 

Modal atau Bursa Efek Indonesia, antara lain adalah sektor pertanian, sektor 

pertambangan, sektor industri dasar dan kimia,sektor aneka industri,sektor 

industri barang konsumsi,sektor properti, real estate dan konstruksi 

bangunan,sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, sektor 

perdagangan, jasa dan investasi.  

Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan yang jelas. Kasmir 

(2010:8) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan perusahaan, antara lain
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memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan laba, menciptakan 

kesejahteraan stakeholder, menciptakan citra perusahaan, meningkatkan tanggung 

jawab sosial. Adapun Tercapai tidaknya tujuan tersebut dapat dilihat dan diukur 

dari harga saham yang bersangkutan dari waktu ke waktu.  

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan 

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). (http://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-

modal/). Menurut (Jogiyanto,2010:98) Perkembangan harga saham yang terjadi 

dipasar bursa dapat ditentukan oleh penawaran dan permintaan saham yang 

bersangkutan dipasar modal.  Pernyataan tersebut menunjukan bahwa harga 

saham dipasar modal mengalami perubahan naik turun dari waktu ke waktu. 

Perubahan tersebut tergantung pada kekuatan penawaran dan permintaan saham 

dipasar modal.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, faktor 

tersebut dapat mengakibatkan naiknya permintaan dan  penawaran saham. Salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi harga saham adalah kinerja perusahaan. 

Darmadji dan Fakhrudin (2011:10) menyatakan bahwa harga saham dibentuk 

karena adanya permintaan dan penawaran atas saham. Permintaan dan 

penawaran tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya 

spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan, dan industri dimana perusahaan 

itu bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti kondisi sosial dan 

http://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/
http://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/
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politik, maupun informasi-informasi yang berkembang.    

Setiap investor pasti memiliki tujuan yang jelas dalam berinvestasi pada 

suatu perusahaan, salah satu tujuan investor berinvestasi adalah mencari 

keuntungan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan, 

para investor tidak akan langsung menanamkan dananya tanpa melakukan analisis 

dan prediksi terlebih dahulu atas kondisi keuangan perusahaan. Bagian yang 

paling banyak dan paling diteliti untuk dilihat oleh investor dalam rangka 

mengetahui kondisi suatu perusahaan baik atau tidaknya adalah dengan melihat 

laporan keuangan perusahaannya.  

Fokus utama para investor dalam melihat laporan keuangan perusahaan 

pada bagian kinerja perusahaannya yang tercermin pada laporan laba rugi dan 

laporan arus kas sebagaimana hal ini sesuai dengan pernyataan Kartikahadi, 

Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar, dan Ersa Tri 

Wahyuni.(2016:51) menyatakan bahwa informasi tentang kinerja perusahaan 

dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. 

Parameter kinerja perusahaan yang menjadi perhatian utama dari para 

investor maupun kreditor dari laporan keuangan adalah laba yang terdapat di 

laporan laba rugi karena didalamnya memuat banyak angka laba, diantaranya laba 

kotor, laba operasi, laba bersih dan laba bersih komprehensif. Parameter kinerja 

perusahaan yang menjadi perhatian utama oleh para investor dan kreditor selain 

laba adalah arus kas yang terdapat dalam laporan arus kas. Sumber dan 

penggunaan arus kas dalam Laporan arus kas tersebut didalamnya dibedakan 

menjadi beberapa golongan, yaitu yang bersumber dari aktivitas operasi, aktivitas 
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investasi, dan aktivitas pendanaan. Kartihadi, dkk. (2016:216) menyatakan bahwa 

Laporan arus kas disusun untuk menjelaskan jumlah penerimaan dan pengeluaran 

kas selama suatu periode pelaporan, sumber penerimaan dan sasaran pengeluaran 

tersebut, serta bertambah atau berkurangnya saldo akhir kas dibandingkan saldo 

awal periode usaha. 

Terdapat Fenomena sehubungan dengan harga saham sebagaimana yang 

terjadi  pada perusahaan BUMN konstruksi berikut, perusahaan BUMN 

konstruksi yang melantai di pasar modal hingga kuartal III-2017 kinerjanya cukup 

baik. Namun anehnya, jika dilihat dari awal tahun saham BUMN di kelompok 

tersebut seluruhnya melemah.  Menurut Analis Sekuritas, penurunan harga saham 

pada perusahaan sektor BUMN konstruksi lantaran arus kas (cash flow) yang 

berantakan.  

Seperti diketahui PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) berhasil 

mengantongi laba bersih Rp 989,9 miliar, naik 74,7% dari Rp 566 miliar. 

Pendapatan usaha juga naik 27,4% dari Rp 10,8 triliun menjadi Rp 13,76 triliun. 

Lalu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) laba bersihnya naik 46,66% dari Rp 465,46 

miliar jadi Rp 682,64 miliar. Penjualan bersih juga naik 69,99% jadi Rp 15,88 

triliun dari Rp 9,34 triliun. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengantongi laba 

bersih Rp 2,57 triliun, naik 137,9% dari Rp 1,08 triliun. Pendapatan usaha  

Rp 28,5 triliun, naik 50% dari Rp 14 triliun. Sedangkan PT Adhi Karya Tbk 

(ADHI) memperoleh laba bersih Rp 205,07 miliar, naik 78% dari Rp 115,18 

miliar. Pendapatan usaha juga naik 53% jadi Rp 8,7 triliun dari Rp 5,69 triliun. 



5 

 

Namun peningkatan laba bersih itu tidak dibarengi dengan cash flow yang 

sehat. Seperti PTPP arus kas bersih dari aktivitas operasi masih minus Rp 1,52 

triliun. Hal itu lantaran pembayaran kas kepada pemasok dan sub kontraktor lebih 

besar yakni Rp 11,8 triliun dibanding penerimaan kas dari pelanggan sebesar 

Rp 11,7 triliun. Sementara total arus kas untuk aktivitas operasi ADHI minus  

Rp 3 triliun. Total arus kas penerimaan Rp 6,87 triliun sementara total arus kas 

pengeluaran lebih besar yakni Rp 9,9 triliun. Arus kas bersih untuk aktivitas 

operasi WIKA juga masih minus Rp 2,69 triliun. Penerimaan kas dari pelanggan 

hanya Rp 9,8 triliun namun pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 11,5 triliun. 

Begitu pula dengan WSKT yang arus kas bersih untuk aktivitas operasinya minus 

Rp 5 triliun. Penerimaan kas dari pelanggan Rp 14,24 triliun sedangkan 

pengeluaran kas pada pemasok sebesar Rp 16,55 triliun. 

Tidak hanya itu menurut Nafan (2017) dibukanya proyek-proyek 

infrastruktur nasional kepada swasta juga turut memberikan sentimen negatif. 

Saham PTPP sejak awal tahun tercatat sudah turun 36,3% dari level Rp 3.770 

menjadi Rp 2.400. Saham WSKT juga tercatat turun 27,51% dari awal tahun di 

posisi Rp 2.580 menjadi Rp 1,870. Begitu juga saham WIKA yang turun 36,25% 

dari awal tahun Rp 2.510 menjadi Rp 1.600. Saham ADHI juga tercatat turun 17% 

dari awal tahun Rp 2.130 menjadi Rp 1.735. Namun menurut Nafan (2017) harga 

saham dari BUMN konstruksi tersebut sudah terbilang murah. Sehingga harga 

sahamnya berpotensi untuk rebound. "Ini tergolong murah atau diskon. Bisa saja 

kembali ke level awal tahun. (Sugianto: 2017)  



6 

 

Fenomena lain juga terjadi pada perusahaan Astra International 

sebagaimana dimuat dalam okezone, Penurunan pendapatan nampaknya tidak 

terlalu mempengaruhi kinerja saham PT Astra International Tbk (ASII). Buktinya, 

saham Astra masih mampu melonjak hingga 2 persen. Saham ASII naik 150 poin 

atau 2,33 persen ke Rp 6.575. Saham ASII diperdagangkan dengan volume 6,651 

juta lembar saham dengan transaksi mencapai Rp 43,61 miliar. Saat ini, market 

Capital Astra mencapai Rp 13,743 triliun. Analis MNC Securities, Victoria 

Venny (2016), mengatakan penurunan kinerja tersebut tidak mengejutkan  karena  

pasar sudah mengantisipasi penurunan kinerja dari Astra International dan  pasar 

sudah memperkirakan dari tahun lalu di mana penjualan automotif mereka 

menurun.  

Sekadar informasi PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan 

penurunan kinerja keuangan pada periode 2015. Laba bersih perusahaan 

mengalami penurunan hingga 25 persen.  Alhasil, ASII hanya mencatatkan laba 

bersih sebesar Rp 14,46 triliun sepanjang 2015, turun dibandingkan periode 2014 

yang sebesar Rp 19,19 triliun. Laba bersih per saham perseroan juga menurun 

menjadi Rp 357 dari sebelumnya Rp 474. (Begya: 2016).  

Beberapa fenomena diatas menjelaskan bahwa laba yang diperoleh 

perusahaan tidak selalu menyebabkan meningkatnya harga saham suatu 

perusahaan sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada.  

Husnan (2015:276)  berpendapat bahwa kalau kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba meningkat, maka harga saham akan meningkat. Terdapat 

beberapa penelitian tentang hubungan antara laba akuntansi dan total arus kas 

http://economy.okezone.com/topic/414/astra
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terhadap harga saham diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Aisyah, 

dan Djazuli (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa laba akuntansi 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, nilai buku ekuitas 

berpengaruh negatif terhadap harga saham dan total arus kas berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Penelitian Iustian dan Arifah (2013) 

menyimpulkan bahwa secara parsial laba akuntansi berpengaruh  positif 

signifikan terhadap harga saham, nilai buku ekuitas berpengaruh positif signifkan 

terhadap harga saham, sedangkan arus kas operasi tidak mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2012) 

menyimpulkan bahwa laba akuntansi berpengaruh, komponen arus kas secara 

menyeluruh tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham 

dan Total Arus Kas (TAK) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah dan Kadarusman (2014) 

menunjukan hasil bahwa laba akuntansi, arus kas total, arus kas operasi, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. 

Sejauh ini penelitian yang terkait dengan hubungan antara laba akuntansi 

dan total arus kas masih mengandung kontradiksi atas hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu berdasarkan uraian singkat yang 

dikemukakan diatas, maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

“Pengaruh Laba Akuntansi dan Total Arus Kas Terhadap Harga Saham” 

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif 

dan Komponen Periode 2013-2016)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

1. Bagaimana Laba Akuntansi terhadap Harga Saham. 

2. Bagaimana  Total Arus Kas terhadap Harga Saham. 

3. Apakah terdapat Pengaruh Laba Akuntansi dan Total Arus Kas Secara 

Simultan terhadap Harga Saham. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan indentifikasi masalah, maka 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal berikut. 

1. Mengetahui Laba Akuntansi terhadap Harga Saham. 

2. Mengetahui Total Arus Kas terhadap Harga Saham. 

3. Mengatahui Laba Akuntansi dan Total Arus Kas Secara Simultan terhadap 

Harga Saham. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan di bidang akuntansi keuangan, khususnya yang berkaitan 

dengan laba akuntansi dan total arus kas terhadap harga saham. 
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2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan 

dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi supaya dapat 

mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko atas investasi 

yang dilakukan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi yang berminat mempelajari 

penelitian ini dan dapat dipakai sebagai bahan pembanding serta 

pengkajian bagi pihak yang memerlukan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan sub sektor otomotif dan 

komponen yang list di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2016 melalui media 

internet. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2018 

sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 


