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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan digunakan sebagai sarana informasi untuk memberikan 

informasi keuangan perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, 

seperti investor, kreditor, pemerintah, pemegang saham, dan lain sebagainya.  

 

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

  Pengertian laporan keuangan menurut Kieso, Weygandt, and Warfield  

(2014:67) laporan keuangan, yaitu: 

“Statement that reflect the collection, tabulation, and final summarization of the 

accounting data”. 

 

Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan diatas dapat diartikan 

bahwa laporan keuangan merupakan pernyataan yang mencerminkan 

pengumpulan, tabulasi (Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk 

memudahkan pengamatan dan evaluasi), dan peringkasan akhir data akuntansi. 

Laporan keuangan juga bisa dijadikan sebagai media atau sarana yang 

memberikan informasi berupa keuangan kepada para pengguna laporan keuangan 

perusahaan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen dalam 

mengelola perusahaan dan sumber data yang dipercayakan kepadanya. 
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Adapun pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) dalam PSAK No.1 Tahun 2015 Paragraf 09 laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 Tahun 2015 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. 

Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

entitas yang meliputi: 

1. Aset  

2. Liabilitas 

3. Ekuitas 

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik 

6. Arus kas 

Menurut Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, Tanujaya (2016:62) Perusahaan 

menerbitkan minimal lima jenis laporan keuangan, yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan. 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. 

3. Laporan perubahan ekuitas. 
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4. Laporan arus kas. 

5. Catatan atas laporan keuangan.  

 

2.1.1.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

  Menurut Kartikahadi, dkk (2016) Laporan keuangan haruslah  memenuhi 

karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi para 

pemakai. Terdapat lima karakteristik kualitatif pokok, yakni: 

1. Dapat dipahami (Understandability) 

Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. 

Untuk dapat memahami dengan baik suatu laporan keuangan, pemakai 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan. 

2. Relevan (Relevance) 

Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 

lalu, masa kini atau masa depan. 

3. Materialitas (Materiality) 

Materialitas merupakan tolok ukur apakah suatu informasi dianggap 

relevan. Suatu informasi dianggap material atau signifikan, bila suatu 

kesalahan, salah saji, atau kelalaian mencantumkan informasi tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna informasi tersebut. 
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4. Keandalan (Reliability) 

Informasi dikatakan berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang tulus atau jujur tentang sesuatu yang seharusnya 

disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

5. Dapat diperbandingkan (Comparability) 

Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan 

keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. 

Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau lebih periode akan dapat 

memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan 

maupun kinerja suatu entitas, sehingga lebih mampu memberikan 

gambaran tentang prospek entitas dimasa depan. 

 

2.1.1.3 Pengertian Laba Akuntansi 

Menurut Harahap (2015:303) menyatakan bahwa Laba Akuntansi adalah 

perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode 

tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. 

Sedangkan menurut Yadiati (2007:88) menyatakan bahwa laba akuntansi 

merupakan hasil perbandingan antara pendapatan dan beban, atau selisih antara 

pendapatan dan beban yang berdasarkan prinsip realisasi dan aturan matching 

yang memadai. 
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Menurut Harahap (2015:309) menyatakan bahwa definisi tentang laba 

akuntansi mengandung lima sifat berikut: 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu 

timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat “periodik” laba itu, artinya 

merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan 

batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil. 

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk 

biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil 

tertentu. 

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip macthing artinya hasil dikurangi 

biaya yang diterima/dikeluarkan dalam periode yang sama. 

Menurut Harahap (2015: 309) ciri-ciri laba akuntansi sebagai berikut: 

1. Laba akuntansi menggunakan konsep periodik. 

2. Laba akuntansi diperluas bukan hanya transaksi dan termasuk seluruh nilai 

fenomena dan periode yang dapat diukur. 

3. Laba akuntansi mengizinkan agregasi ke dalam kategori berupa input dan 

output. 

4. Oleh karena itu, perbandingan input dengan output akan menghasilkan 

sisa. 

5. Dengan demikian, mayoritas mereka yang berkepentingan terhadap angka 

itu dapat  menggunakannya untuk berbagai tujuan.  
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2.1.1.4 Jenis Laba Akuntansi 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PSAK No.1 tahun 2015  menyatakan 

bahwa secara implisit jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan 

laba dalam laporan laba rugi memuat banyak informasi mengenai laba, 

diantaranya laba kotor, laba operesi, laba bersih, dan laba komprehensif. Adapun 

penjelasan tentang jenis informasi laba tersebut sebagai berikut: 

1. Laba Kotor (Gross Profit) 

Laba kotor adalah selisih dari pendapatan perusahaan atau 

penjualan dikurangi dengan biaya barang yang terjual atau harga pokok 

penjualan. Umumnya laba kotor dapat dihitung sebagai berikut: 

Penjualan (sales)     xxx 

Retur penjualan (sales return)  (xxx) 

Potongan penjualan (sales discount)  (xxx)  

Penjualan bersih (net sales)    xxx 

Harga pokok penjualan  (cost of good sold)  (xxx)  

Laba kotor (gross profit)     xxx 

2. Laba operasi  

Laba operasi adalah selisih antara laba kotor dikurangi dengan 

biaya-biaya operasi. Biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan 

dengan operasi sehari-hari perusahaan. Adapun format penyusunan dari 

laba akuntansi adalah sebagai berikut: 
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Laba Kotor       xxx 

Beban Operasi      (xxx) 

Laba Operasi        xxx 

3. Laba Bersih 

Laba bersih adalah selisisih antara total pendapatan dikurangi total 

biaya, dengan kata lain laba bersih merupakan selisih antara laba 

operasional dikurangi dengan biaya bunga dan pajak.  

Laba Operasi          xxx 

Beban Bunga         (xxx) 

Beban Pajak         (xxx) 

Laba Bersih          xxx 

4. Laba (rugi) Komprehensif 

Laba (rugi) komprehensif adalah laba yang memuat angka saldo 

laba (rugi) hasil perhitungan dari laba bersih dan dilanjutkan dengan 

komponen pendapatan komprehensif lain yang tidak diakui dalam laba 

bersih. 

Menurut Kartikahadi, dkk (2016: 190) Tujuan laporan laba (rugi) 

komprehensif adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja 

keuangan entitas selama suatu periode usaha tertentu, yaitu laba (rugi), 

komposisi, dan rincian penghasilan (pendapatan dan keuntungan) dan 

beban serta pendapatan komprehensif lain yang berguna untuk menghitung 

atau menganalisis profitabilitas, efisiensi, pengambilan investasi (return 
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on investment) laba per saham, serta ramalan tentang kemampuan arus kas 

tersebut. 

Laporan laba (rugi) komprehensif secara sederhana dapat berguna 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja entitas selama 

suatu periode usaha tertentu, memberikan informasi penting sebagai 

landasan penyusunan rencana akan datang, mengantisipasi risiko yang 

mungkin timbul dimasa depan. (Kartikahadi. dkk, 2016:196). 

Adapun menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PSAK No. 1 

Tahun 2015 laba rugi komprehensif atau total penghasilan komprehensif 

adalah perubahaan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari 

transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari 

transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 

 

2.1.1.5 Keunggulan dan Kelemahan Laba Akuntansi 

Menurut Harahap (2015:309) terdapat beberapa kebaikan dari konsep laba 

akuntansi yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat terus-menerus ditelusuri dan diuji. 

2. Karena perhitungannya didasarkan pada kenyataan yang terjadi (fakta) dan 

dilaporkan secara objektif, perhitungan laba ini dapat diperiksa 

(verifiability). 

3. Memiliki prinsip conservatism, karena yang diakui hanya laba yang 

direalisasi dan tidak memperhatikan perubahan nilai. 
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4. Dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh manajemen dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen. 

Namun, disamping adanya kebaikan, menurut Harahap (2015:310) ada juga 

kelemahan yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut: 

1. Tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi yang timbul dari 

kenaikan nilai. Kenaikan ini ada, namun belum direalisasi. 

2. Sulit mengakui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Hal ini timbul 

karena perbedaan dalam metode menghitung cost, perbedaan waktu antara 

realisasi hasil dan biaya. 

3. Penerapan prinsip realisasi, historical cost, dan conservatism dapat 

menimbulkan salah dalam pengertian terhadap data yang disajikan. 

 

2.1.1.6 Tujuan laba akuntansi  

Menurut Yadiati (2007:90) secara spesifik, pelaporan laba akuntansi 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai alat ukur efisiensi manajemen 

2. Untuk membedakan antara modal dan laba 

3. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi dividen  

4. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi 

pengambilan keputusan manajemen 

5. Sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak; dan  

6. Sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi. 
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2.1.2 Laporan Arus Kas 

2.1.2.1 Pengertian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib 

disampaikan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan 

arus kas menyediakan informasi keuangan yang berhubungan dengan pendapatan 

dan pengeluran kas dalam suatu periode akuntansi. 

Kartikahadi, dkk (2016:216) menyatakan bahwa laporan arus kas adalah 

laporan yang disusun untuk menjelaskan jumlah penerimaan (receipts) dan 

pengeluran (payment) kas selama suatu periode pelaporan, sumber penerimaan 

dan sasaran pengeluaran tersebut, serta bertambah atau berkurangnya saldo akhir 

kas dibandingkan saldo awal periode usaha. 

Sedangkan menurut Kieso et. al (2014:1182) definisi laporan arus kas 

sebagai berikut: 

“the primary purpose of the statement of cash flows is to provide information 

about a company’s cash receipts and cash payment during a period.” 

 

Adapun definisi laporan arus kas menurut Weygandt, Kimmel, and Kieso 

(2016:578) sebagai berikut: 

“the statement of cash flows reports the cash receipts, cash payments, and net 

change in cash resulting from operating, investing,and financing activities during 

a period.”  

 

Definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan arus 

kas merupakan salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai 

penerimaan kas, pembayaran kas, dan hasil perubahan dari kegitan operasi, 

investasi, dan pendanaan pada suatu periode tertentu. 
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2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat  Laporan Arus Kas  

Tujuan utama laporan arus kas menurut James M Reeve, Warren, Duchac, 

Wahyuni, Soepriyatno, Jusuf, Djakman (2013:262) laporan arus kas bertujuan 

untuk melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari sebuah 

perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas menyediakan informasi 

yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari 

kegiatan operasi, mempertahankan dan meningkatkan kapasitas operasi, 

memenuhi kewajiban keuangan, dan membayar dividen. Akibatnya, laporan arus 

kas seringkali digunakan oleh para manajer dalam mengevaluasi kegiatan operasi 

yang telah lalu dan dalam membuat perencanaan investasi dan kegiatan 

pendanaan dimasa depan. Laporan ini juga digunakan oleh investor, kreditor, dan 

pihak lainnya dalam menilai kemungkinan laba yang diperoleh perusahaan. Selain 

itu, laporan arus kas merupakan dasar untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang yang jatuh tempo. 

Menurut Weygandt et. all (2016:578) Informasi yang diberikan dalam 

suatu laporan arus kas, harus membantu para investor, kreditor, dan pengguna lain 

untuk menilai hal-hal sebagai berikut: 

1. Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih masa 

depan. 

2. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan 

kemampuannya membayar dividen. 

3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan dari aktivitas 

operasi. 
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4. Menilai pengaruh pada posisi keuangan suatu perusahaan dari transaksi 

investasi dan pendanaan kas selama satu periode. 

 

2.1.2.3 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Aktivitas Operasi  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PSAK No.2 tahun 2015 jumlah 

arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk 

menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari 

luar. Sedangkan Menurut Sugiono dan Untung (2017:35)  Aktivitas operasi 

adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan 

menjual barang dan jasa yang merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk 

diantaranya: 

1) Menjual barang (jasa). 

2) Pembelian barang (jasa) dari pemasok (supplier). 

3) Membayar beban-beban operasi (gaji,sewa,asuransi,dll). 

4) Pembayaran pajak. 

5) Pembayaran bunga dari hutang. 

6) Dan lain-lain. 
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2. Aktivitas Investasi 

Sugiono dan Untung (2017:35) menyatakan bahwa aktivitas investasi 

adalah bagaimana kita melihat perusahaan menangani kapasitas aset yang 

digunakan untuk operasinya, contoh: penambahan aktiva tetap yang bertujuan 

penggantian atau penambahan kapasitas. secara umum arus kas dari aktivitas 

operasi cenderung untuk negatif, karena pada perusahaan yang normal atau 

sedang berkembang mempunyai kecenderungan untuk melakukan 

penambahan kapasitas,sedangkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan 

akan cenderung untuk menjual aktivitasnya.  

Sedangkan menurut Kartikahadi, dkk (2016) aktivitas investasi adalah 

perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak 

termasuk setara kas. Penerimaan dan pengeluaran haruslah digolongkan 

sebagai aktivitas investasi, bila merupakan sumber daya yang menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. Berikut beberapa contoh arus kas yang 

berasal dari aktivitas investasi adalah 

1) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi 

dan aset tetap yang dibangun sendiri. 

2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain. 

3) Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas 

dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain penerimaan kas dari 
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instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjualbelikan). 

4) Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas 

dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki 

untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan). 

5) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain 

uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan). 

6) Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan 

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh 

lembaga keuangan). 

7) Pembayaran kas sehubungan dengan kontrak future, forward, opsi, dan 

swap, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjualbelikan atau jika pembayaran tersebut 

diklasifikasikan sebagau aktivitas pendanaan. 

3. Aktivitas pendanaan  

Menurut Sugiono dan Untung (2017:35) aktivitas pendanaan adalah 

aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan. 

Sedangkan menurut  Kartikahadi, dkk (2016) aktivitas pendanaan adalah 

aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 

kontribusi modal dan pinjaman perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang 

berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 
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1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen modal lain. 

2) Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham 

entitas. 

3) Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, 

dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. 

4) Pelunasan pinjaman. 

5) Pembayaran kas oleh lesee untuk mengurangi saldo liabilitas yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan. 

 

2.1.3 Saham 

2.1.3.1 Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

populer dan paling banyak dipilih para investor karena mampu memberikan 

tingkat keuntungan yang menarik. Berdasarkan pendapat Sudirman (2015:75) 

saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, 

dimana pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva 

perusahaan serta berhak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).  

Sedangkan menurut Widoatmodjo (2015:141) saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas tersebut adalah pemilik (berapa pun porsinya) dari suatu 

perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut.  



25 
 

Adapun Sudirman (2015:16) berpendapat bahwa saham adalah sertifikat 

yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham 

memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.  

Berdasarkan pengertian saham dari beberapa pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, 

dimana pemegang saham memiliki hak klaim kepemilikan atas perusahaan yang 

menerbitkan sahamnya. 

 

2.1.3.2 Keuntungan Memiliki Saham dan Alasan Perusahaan Menjual 

Saham 

  Fahmi (2013:86) mengemukakan bahwa ada beberapa keuntungan ketika 

memiliki saham, yaitu sebagai berikut: 

1. Memperoleh deviden yang akan diberikan pada setiap akhir tahun; 

2. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki 

tersebut dijual pada harga yang lebih mahal; 

3. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis saham biasa. 

Menurut Fahmi (2012:90) ada beberapa alasan yang menyebabkan 

mengapa suatu perusahaan memutuskan untuk menerbitkan dan menjual saham, 

yaitu: 

1. Kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan pihak perbankan tidak 

mampu untuk memberikan pinjaman karena berbagai alasan seperti 

tingginya risiko yang akan dialami jika terjadi kemacetan. 
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2. Keinganan perusahaan untuk mempublikasikan kinerja perusahaan secara 

lebih sistematis. 

3. Menginginkan harga saham perusahaan terus naik dan terus diamati oleh 

konsumen secara luas, sehingga ini nantinya akan memberi efek kuat bagi 

perusahaan seperti rasa percaya diri di kalangan manajemen perusahaan. 

4. Mampu memperkecil risiko yang timbul karena permasalahan risiko 

diseleasikan dengan pembagian dividen. 

 

2.1.3.3 Jenis-Jenis Saham 

Ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu sebagai 

berikut 

1. Saham Biasa 

Menurut Fahmi (2013:81) saham biasa adalah suatu surat berharga yang 

dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, 

dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat 

Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham 

terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan 

dalam bentuk deviden. 

Sedangkan menurut Dwi Martani, Veronica, Wardhani, Farahmita, 

Tanujaya, Hidayat (2015:86) saham biasa merupakan kepemilikan perusahaan 

residual karena menanggung seluruh risiko kerugian, menerima manfaat terbesar 
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atas sukses perusahaan, tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen pada saat 

likuidasi hasil penjualan aset perusahaan. 

2. Saham Istimewa  

Menurut Fahmi (2013:81) Saham istimewa adalah suatu surat berharga 

yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, 

yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap 

dalam bentuk dividen. 

Husnan dan Pudjiastuti (2015:393) saham istimewa atau preferen adalah 

saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Apabila dikatakan dividen 

rate-nya sebesar 16%  dan nilai nominal saham tersebut adalah Rp 1000, maka 

setiap lembar saham preferen akan memperoleh dividen sebesar Rp 160. 

Sedangkan menurut Martani, dkk (2015:87) saham preferen merupakan 

jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan karakteristik tertentu, seperti 

preferensi saat pembagian dividen, preferensi saat pembagian aset dalam proses 

likuidasi perusahaan, dan lain-lain.  

2.1.3.4 Hak Pemegang Saham Biasa dan Hak Pemegang Saham Istimewa 

Menurut Sunariyah (2011:127) berikut ini merupakan beberapa hak 

pemegang saham biasa, diantaranya sebagai berikut: 

1. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara pada rapat umum 

pemegang saham (RUPS) dan rapat umum luar biasa (RULB). 

2. Sebagai pemegang saham, mempunyai wewenang memilih direktur 

perusahaan, memilih manajemen seperti komisaris dan direksi perusahaan, 

dimana tugas komisaris antara lain mewakili para pemegang saham dalam 
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mengatasi pekerjaan dan tugas direksi yaitu menjalankan operasional 

sehari-hari. 

3. Mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham pada perusahaan 

yang bersangkutan sebelum dibeli oleh investor baru. 

4. Pemegang saham diberi hak atas laba bersih perusahaan sebagai hasil atas 

dana yang diinvestasikan. Hak atas laba dibagikan kepada seluruh 

pemegang saham berdasarkan jumlah lembar saham yang dikuasainya. Hal 

ini berbentuk deviden yang dapat berupa, dividen tunai atau dividen 

saham. 

5. Pada saat likuidasi pemegang saham biasa bertanggung jawab sebesar 

jumlah saham yang dimiliki atas kewajiban-kewajiban perusahaan. 

6. Pemegang saham biasa mempunyai hak melihat atau mengetahui hasil 

rapat umum pemegang saham dan daftar para pemegang saham suatu 

perusahaan. 

7. Pemegang saham biasa mempunyai akses tidak terbatas atau bebas 

sepenuhnya untuk akses pembukuan keuangan, kecuali kalau dibatasi oleh 

suatu keadaan tertentu. 

8. Risiko pemegang saham terbatas sesuai dengan modal yang ditanam 

dalam perusahaan tersebut. 
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Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham preferen (Istimewa) 

menurut Sunariyah (2011:131) diantaranya sebagai berikut: 

1. Masing-masing pemegang saham preferensi mempunyai dividen yang 

ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pemegang saham 

dan manajemen. 

2. Dalam hal pembagian dividen, pemegang saham preferensi mempunyai 

hak untuk menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham 

biasa dibayarkan. 

3. Pada kasus likuidasi, pemegang saham preferensi mempunyai hak klaim 

terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Pemegang saham 

preferensi mempunyai hak untuk dibayar sesudah kewajiban dari kreditur 

berhasil dilunasi perusahaan. Pemegang saham preferensi dibayar sesuai 

nilai investasinya. 

 

2.1.3.5 Harga Saham 

Pengertian harga saham menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:102) 

adalah sebagai berikut: 

“Harga saham terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa 

berubah naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Harga 

saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan 

detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung permintaan dan penawaran 

antara pembeli saham dengan penjual saham.” 

Jogiyanto (2003:88) harga saham adalah harga dari saham dipasar bursa 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. 
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Sedangkan menurut Sunariyah (2011:126) Harga saham adalah harga 

suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek, apabila bursa efek 

telah tutup maka harga suatu saham tersebut adalah harga penutupnya (Closing 

Price). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah  

harga yang terjadi pada saat saham tersebut diperjualbelikan di pasar bursa. 

 

2.1.3.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Fahmi (2013:87) ada beberapa kondisi dan situasi yang 

mempengaruhi harga saham, yaitu: 

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi. 

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha), seperti membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu baik 

yang dibuka di domestik maupun luar negeri. 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak 

pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. 

5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap 

waktunya. 

6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh 

dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat. 

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal 

jual beli saham. 
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2.1.3.7 Peristiwa yang Mempengaruhi Harga Saham. 

Banyak peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham dipasar. 

Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya 

peristiwa corporate action, seperti split, right issue, waran, saham bonus, saham 

dividen, dividen tunai, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham tetapi lamban. Kemudian peristiwa insidentil, 

contoh peristiwa insidentil ini mencakup ledakan bom, kerusuhan masa dalam 

pergantian presiden, kenaikan harga bahan bakar dipasar internasional, dan lain 

sebagainya. Investor yang banyak mempelajari dampak suatu peristiwa terhadap 

harga saham akan bertindak cepat dalam mengambil keputusan jual atau beli 

saham begitu peristiwa serupa terjadi.  

Investor selalu menggunakan tolok ukur dalam mengambil keputusan dari 

dampak peristiwa tersebut. Investor biasanya menggunakan tolok ukur “return”, 

yaitu tolok ukur yang membandingkan harga saat ini dengan harga sebelumnya. 

Menurut Mohamad Samsul (2006:275) Tolok ukur retur dapat digunakan dengan 

cara pengambilan rata-rata periode waktu. Periode waktu tersebut dapat berupa 

harian sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Misalnya -5, -10, -15 untuk sebelum 

terjadinya suatu peristiwa sedangkan +5, +10, +15 untuk setelah terjadinya suatu 

peristiwa. Sedangkan angka 0 untuk hari terjadinya peristiwa. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian-penelitan yang dijadikan referensi dalam penelitian ini 

ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Variabel 

Penelitian 

Kesimpulan 

1. Lailatus 

Sa’adah dan 

Kadarusman. 

(2014)  

Pengaruh Laba 

Akuntansi, 

Komponen Arus 

Kas, Ukuran 

Perusahaan 

terhadap Harga 

Saham pada 

Perusahaan 

Kelompok LQ 

45 yang Listing 

di Bursa Efek 

Indonesia. 

Laba Akuntansi, 

Komponen Arus 

Kas, Ukuran 

Perusahaan 

sebagai variabel 

bebas. Harga 

Saham sebagai 

variabel terikat. 

Laba akuntansi tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

harga saham. Total  

arus kas, arus kas 

operasi, arus kas 

investasi, dan arus kas 

pendanaan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

harga saham. Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

harga saham. 

2. Evi Mutia 

(2012) 

Pengaruh 

Informasi Laba 

dan Arus Kas 

terhadap Harga 

Saham. 

Laba 

Akuntansi, 

Komponen 

Arus Kas, dan 

Total Arus Kas 

sebagai 

variabel bebas. 

Harga Saham 

sebagai 

variabel 

terikat. 

Laba Akuntansi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham. 

Komponen arus kas 

tidak mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap harga 

saham. Total arus 

kas tidak 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap harga 

saham.  
3. Mas’ut dan 

Nurhasanan 

Sijabat 

(2017) 

Pengaruh 

Informasi 

Laba, Total 

Arus Kas, dan 

Komponen 

Arus Kas 

terhadap Harga 

Saham pada 

Perusahaan 

dagang yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Laba 

Akuntansi, 

Total Arus 

Kas, dan 

Komponen 

Arus Kas 

sebagai 

variabel bebas. 

Harga saham 

sebagai 

variabel 

terikat. 

Laba Akuntansi, 

Total Arus Kas, 

Komponen Arus Kas 

tidak berpengaruh 

terhadap harga 

saham. 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Variabel 

Penelitian 

Kesimpulan 

4. Sulia 

(2012) 

Pengaruh Laba 

Akuntansi, Arus Kas, 

dan Debt to Equity 

Ratio terhadap Harga 

saham perusahaan LQ 

45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Laba Akuntansi, 

Arus Kas, Debt to 

Equity Ratio 

(DER) sebagai 

variabel bebas. 

Harga saham 

sebagai variabel 

terikat. 

Arus Kas 

Operasi, DER 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. Laba 

akuntansi, Arus 

kas Investasi 

dan pendanaan 

tidak 

berpengaruh. 

5. Tjiptowati 

Endang 

Irianti 

(2009) 

Analisis Kandungan 

Informasi Arus Kas, 

Komponen Arus Kas, 

dan Laba Akuntansi 

Terhadap Harga dan 

Return Saham. 

Kandungan 

Informasi Arus 

Kas, Komponen 

Arus Kas, dan 

Laba Akuntansi 

sebagai variabel 

bebas. Harga dan 

Return Saham 

sebagai variabel 

terikat. 

Secara simultan 

total arus kas 

dan laba 

akuntansi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

Komponen arus 

kas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham 

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukan pendapatan dan biaya-

biaya dari suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi 

memuat banyak angka laba, yaitu laba kotor, laba operasi, laba bersih dan laba 

komprehensif. 

Menurut Fitri, dkk (2016) laba akuntansi dalam laporan keuangan 

merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian 
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utama dari para investor. Pentingnya informasi laba disebutkan dalam Statement 

Of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 bahwa laba memiliki manfaat 

untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir risiko 

dalam investasi kredit. 

Laba akuntansi yang mengalami peningkatan memberikan informasi 

penting bagi para investor dan calon investor bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan lebih dalam investasinya di masa yang akan datang. Peningkatan laba 

akuntansi memberikan informasi bahwa harapan investor atas investasinya 

meningkat dengan kata lain peningkatan laba yang semakin besar, maka secara 

teoritis perusahaan akan mampu membagikan dividen yang semakin besar dan 

dengan demikian pasar akan merespon hal itu, sehingga terjadi reaksi permintaan 

dan penawaran saham. Uraian tersebut menunjukkan bahwa kalau kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham akan 

meningkat. Dengan kata lain meningkatnya laba akan mempengaruhi harga 

saham. (Husnan, 2015). 

  

2.3.2 Pengaruh Total Arus Kas Terhadap Harga Saham 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk 

maupun arus kas keluar selama periode, dalam laporan arus kas penerimaan dan 
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pembayaran kas diklasifikasikan menurut tiga kategori utama, yaitu aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dalam laporan arus kas 

terdapat angka kas total yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun yang 

merupakan penjumlahan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Disamping itu laporan arus kas juga digunakan oleh kreditur dan investor dalam 

menilai tingkat likuiditas dan potensi perusaahan dalam menghasilkan laba. 

(Herry, 2017:215). 

Arus kas yang meningkat memberikan informasi bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan besar untuk memenuhi keinginan para investor. 

Peningkatan arus kas dari tahun ke tahun menandakan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya semakin meningkat seperti membeli 

aset untuk meningkatkan laba dan juga dapat meningkatan pembayaran dividen. 

Apabila peningkatan arus kas tersebut meningkat secara konsisten dari tahun ke 

tahun maka hal ini menjadikan pasar bereaksi akan permintaan dan penawaran 

saham, dikarenakan jika arus kas dalam suatu perusahaan baik maka perusahaan 

tersebut mudah untuk membayar hutang, membagikan dividen dan hal ini 

menimbulkan reaksi para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, 

sehingga peningkatan arus kas akan berdampak pada peningkatan harga saham. 

 

2.3.3 Pengaruh Laba Akuntansi dan Total Arus Kas terhadap Harga Saham 

Para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi 

membutuhkan informasi yang akurat. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan 

keuangan perusahan. Terdapat banyak jenis dari laporan keuangan perusahaan 
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diantaranya adalah laporan laba rugi dan laporan arus kas. kedua jenis laporan 

tersebut merupakan jenis laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai alat 

untuk mengukur kinerja perusahaan.   

Harga saham sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dipengaruhi 

secara langsung ataupun tidak langsung oleh faktor fundamental.  

Menurut Santy (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham dapat dibagi menjadi tiga kategori salah satunya faktor yang bersifat 

fundamental yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan. Laporan 

laba rugi dan laporan arus kas termasuk bagian dari jenis-jenis laporan keuangan 

dan kedua laporan tersebut dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja 

perusahaan. (Kartikahadi, dkk, 2016) Oleh sebab itu informasi dari kedua laporan 

tersebut sangat penting bagi keputusan seorang investor. 

Apabila perusahan memiliki laba yang tinggi didalam laporan laba rugi 

dan arus kas yang memadai didalam laporan arus kas maka hal tersebut akan 

memberikan reaksi terhadap permintaan dan penawaran saham, sehingga akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dikembangkan kerangka pemikiran 

teoritis dalam gambar 2.1 sebagai berikut:  
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           H1 

                                                                       

                                                                       H2 

 

 

Keterangan:  

 : Parsial  : Simultan 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dari kerangka pemikiran teoritis diatas, maka perumusan hipotesis yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

H1:  Laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

H2:  Total arus kas berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

H3: Laba akunansi dan total arus kas berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

 

 

Laba Akuntansi 

Total Arus Kas 

Harga Saham 

Y 

H3


