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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Informasi 

2.1.1 Pengertian Informasi 

 Informasi merupakan output dari sebuah sistem informasi. Sumber 

pembentukan informasi adalah data yang kemudian diolah. Dalam bukunya yang 

berjudul “Accounting Information System”, Marshall (2003:20) menyatakan 

bahwa: 

“Data refers to any and all of the face that are collected, stored, and 
processed by an information system. Thus, information is data that have 
been organized and processed to provide meaning”. 

 
 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa data sebagai fakta, angka, 

bahkan simbol mentah. Secara bersama-sama, fakta, angka, dan simbol mentah 

tersebut merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Sebaliknya informasi 

terdiri dari data yang telah ditranformasikan dan dibuat lebih memadai melalui 

pemrosesan. Idealnya informasi merupakan pengetahuan yang berarti dan berguna 

bagi pemakainya untuk mencapai tujuan. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Informasi 

 Informasi-informasi yang tersedia dalam sebuah perusahaan beragam 

jenisnya. Pada umumnya informasi terdiri dari informasi kuantitatif dan informasi 

non-kuantitatif. Informasi akuntansi adalah bagian dari informasi kuantitatif, 

dimana informasi ini kemudian dibagi lagi menjadi operasi operasional, informasi 

keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Informasi operasional adalah data 

rinci mengenai operasi utama perusahaan. Informasi ini menjadi input bagi jenis 

informasi lainnya. Informasi keuangan merupakan hasil akhir dari pemrosesan 

pelaporan keuangan. 
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 Informasi akuntansi menyajikan informasi mengenai aktivitas suatu 

perusahaan dalam bentuk kuantitatif. Data-data ekonomis mengenai aktivitas 

perusahaan ini merupakan informasi yang banyak digunakan oleh pihak ekstern 

perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan output dari sistem informasi 

akuntansi. 

 

2.1.3 Nilai Informasi 

 Informasi yang terdapat dalam suatu organisasi merupakan output dari 

sistem informasi. Tujuan dari suatu sistem informasi adalah mentransformasikan 

data menjadi informasi yang memiliki nilai bagi pembuat keputusan. 

 Nilai dari suatu informasi adalah perbedaan antara manfaat (benefit) yang 

dihasilkan oleh informasi tersebut (biasanya dalam bentuk keputusan yang lebih 

baik) dengan biaya (cost) untuk menyediakan informasi tersebut. Nilai dari 

sebuah informasi ini biasanya relatif tergantung pada kebutuhan dan siapa yang 

membuat keputusan. 

 

2.1.4 Informasi bagi Investor 

 Pada dasarnya ada tiga faktor utama yang terkandung dalam suatu 

informasi yang perlu diketahui oleh investor dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan perdagangan sekuritas (saham). Ketiga faktor tersebut 

adalah: 

a. Faktor-faktor fundamental 

  Informasi yang bersifat fundamental merupakan informasi yang 

menggambarkan keadaan suatu perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kondisi perusahaan tersebut. Faktor fundamental ini terdiri atas 

manajemen perusahaan, prospek perusahaan, perkembangan teknologi, 

kemampuan menghasilkan keuntungan, kebijaksanaan pemerintah, dan 

sebagainya. 
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b. Faktor-faktor teknis 

Informasi yang bersifat teknis ini menggambarkan keadaan pasar suatu 

sekuritas baik secara individu maupun kelompok. Hal-hal ini yang termasuk ke 

dalam faktor teknis ini antara lain perkembangan kurs, keadaan pasar, volume dan 

frekuensi transaksi, dan kekuatan pasar. 

c. Faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. 

Informasi mengenai faktor-faktor ini merupakan informasi yang 

menggambarkan keadaan yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan akibat 

dari kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik pada suatu negara dimana 

perusahaan itu berada. 

 

2.2 Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) 

 Laporan arus kas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan suatu perusahaan. Menurut Skousen (2005:12), yang dialihbahasakan 

oleh Tim Penerjemah Erlangga, dijelaskan bahwa: 

“Laporan arus kas, untuk rentang waktu tertentu, melaporkan 
jumlah kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan melalui 
tiga tipe aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”. 
 

Laporan ini melengkapi informasi keuangan perusahaan yang telah disediakan 

oleh laporan rugi-laba (income statement). Tujuan dari dibuatnya lapoan arus kas 

adalah untuk melaporkan keseluruhan kas masuk (cash inflow) dan kas keluar 

(cash outflow) yang terjadi dalam seluruh aktivitas usaha perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Laporan arus kas juga memuat informasi mengenai 

pengungkapan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas perusahaan pada 

periode yang bersangkutan. 

 Informasi mengenai arus kas suatu perusahaan sangat berguna bagi para 

pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan, dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan 

perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. 

 Jika laporan arus kas ini digunakan dalam kaitannnya dengan laporan 

keuangan lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 
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para pengguna untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), serta 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah dan waktu arus kas dalam rangka 

adaptasi dengan perubahan kondisi dan peluang. Informasi arus kas 

memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari 

berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding 

pelaporan kineja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa 

yang sama. 

 Kegunaan informasi arus kas seperti yang ditekankan oleh Kieso dan 

Weygandt (2001:1310) adalah sebagai berikut: 

“The information in statement of cash flows should help investor, 
creditor, and other assess the following: 
1. The entity’s ability to generate future cash flow. 
2. The entity’s ability to pay dividends and meet obligation. 
3. The reasons for the difference between net income and net cash flow 

from operating activities. 
4. The cash and non-cash investing and financing transactions during 

period”. 
 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan 

informasi arus kas memiliki kegunaan yang sangat signifikan khususnya bagi para 

investor dalam mengevaluasi suatu entitas dimana dia akan menanamkan 

modalnya atau untuk memutuskan apakah dia akan meneruskan atau 

menghentikan investasinya dalam suatu entitas. Intinya bagi para investor, 

informasi arus kas dapat dijadikan dasar yang memadai bagi keputusan investasi. 

Menurut PSAK No.2 dalam pelaporannya, aliran kas masuk (cash inflows) 

dan aliran kas keluar (cash outflows) dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan 

aktivitas yang mengakibatkan aliran kas tersebut, yaitu arus kas dari aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya arus kas dari 

aktivitas tersebut akan dijelaskan berikut ini: 
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2.2.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Operating Activities) 

 Jumlah arus kas yang berasal aktivitas operasi merupakan indikator yag 

menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis 

bersama dengan informasi lain sangat berguna untuk memprediksi arus kas 

operasi masa depan. 

 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya 

berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau 

rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, 

b. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain, 

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, 

d. Pembayaran kas pada karyawan, 

e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya, 

f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi, dan 

g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

 

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu metode berikut ini: 

a. Metode langsung; dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas 

bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan, atau 

b. Metode tidak langsung; dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan 

dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi pengaruh bukan kas, penangguhan 

(deffered) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di 
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masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan 

dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

 

Perusahaan diajurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 

dengan menggunakan metode langsung. 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 

baik: 

1. Dari catatan akuntansi perusahaan, atau 

2. Dengan menyesuaikan penjualan dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi 

untuk: 

a. perubahan persediaan, piutang usaha dan hutang usaha selama periode 

berjalan, 

b. pos bukan kas lainnya, 

c. pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. 

 

Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi  

ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh: 

a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode 

berjalan. 

b. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, 

keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan 

asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi konsolidasi. 

c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

 

Sebagai alternatif, berdasarkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat 

dilaporkan (tidak langsung) dengan menyajikan pendapatan dan beban yang 

diungkapkan dalam laporan laba rugi serta perubahan dalam persediaan, piutang 

usaha, dan hutang usaha selama periode. 
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Dengan menganalisa aktivitas operasi perusahaan, investor dapat 

mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab 

keuangannya, karena hanya keberadaan arus kas yang dapat memenuhi tanggung 

jawab keuangan tersebut. Arus kas masuk dari aktivitas operasi mengindikasikan 

situasi positif dalam perusahaan, sementara pengeluaran kas yang terjadi dalam 

aktivitas operasi dapat mengindikasikan situasi negatif yang potensial dalam 

pandangan investor. 

 

2.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Investing Activities) 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas 

investasi adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak bewujud dan aktiva 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aktiva tetap yang dibangun sendiri 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain 

c. Perolehan saham atau instrumen perusahaan lain 

d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan) 

e. Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 

Arus kas dari aktivitas investasi penting bagi investor untuk tujuan 

penaksiran operasi fisik perusahaan. Dalam bagian inilah investor dapat 

memastikan jumlah kas yang digunakan untuk tujuan akuisisi kebutuhan jangka 

panjang seperti, pabrik dan peralatan setiap tahunnya. Perusahaan yang tidak 
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menggunakan kasnya untuk mengganti atau memperbaiki pabrik dan peralatannya 

sangat mungkin akan kehilangan sisi kompetitifnya. Hal ini tidak menggambarkan 

investasi yang bijaksana. Penjualan skala besar dari pabrik dan peralatan juga 

dapat mengindikasikan adanya reduksi permanen dalam kapasitas produksi dari 

perusahaan. Informasi seperti ini sangat relevan bagi investor. 

 

2.2.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Financing Activities) 

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan 

perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa 

depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang 

berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus 

saham perusahaan, 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman 

lainnya, 

d. Pelunasan pinjaman, dan 

e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lesse) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (financing 

lease). 

 

Dalam pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, 

perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas 

bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan 

pendanaan, kecuali dalam transaksi-transaksi berikut ini, dimana arus kas 

dilaporkan atas dasar arus kas bersih: 

1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila 

arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas 

perusahaan, misalnya: 

a. Penerimaan dan pembayaran rekening giro, 

b. Dana pelanggan yang dikelola oleh perusahaan investasi, 
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c. Sewa yang ditagih oleh pengelola dan selanjutnya disetor kepada pemilik 

properti. 

2. penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, 

dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat 

(maturity short), misalnya: 

a. transaksi kartu kredit nasabah, 

b. pembelian dan penjualan surat-surat berharga, 

c. pinjaman jangka pendek lain dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang. 

3. arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan seperti: 

a. penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka 

waktu tetap, 

b. penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya, 

c. pemberian dan pelunasan kredit. 

 

Arus kas dari aktivitas pendanaan sangat signifikan untuk penaksiran 

investor mengenai kesehatan keuangan suatu entitas. Meskipun investor dapat 

memerikasa neraca perusahaan untuk mendapatkan informasi tersebut, namun 

laporan arus kas mengidentifikasi sumber dan bagaimana penggunaan arus kas 

tersebut. Pada bagian ini, investor dapat menilai dampak dari keputusan 

pendanaan suatu perusahaan, seperti berapa jumlah yang dipinjam, berapa jumlah 

yang telah dilunasi, berapa besar dividen yang dibayarkan, serta apakah terdapat 

dana yang didapatkan dari kontribusi pemegang saham atau dana yang digunakan 

untuk mendapatkan kembali saham mereka. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk menganalisa arus kas 

dari ketiga jenis aktivitas ini, baik secara individual maupun secara keseluruhan, 

agar dapat membuat estimasi yang layak mengenai arus kas perusahaan. Karena 

investor akan menggunakan arus kas ini, dalam hubungannya dengan penaksiran 

pendapatan, sebagai indikator potensi masa depan perusahaan, maka informasi 

yang terdapat dalam laporan arus kas ini sangat penting artinya. 
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2.2.4 Hubungan Antara Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari 

Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 Stickney (2000:146), yang dialihbahasakan oleh Gina Gania, 

mengemukakan bahwa: 

“Arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan terbagi 
atas empat tahap, yaitu tahap perkenalan (introduction), 
pertumbuhan (growth), kedewasaan (maturity), dan penurunan 
(decline)”. 
 

 Pada tahap perkenalan dan awal pertumbuhan, arus kas negatif dihasilkan 

oleh aktivitas operasi perusahaan, karena arus kas keluar digunakan untuk 

meluncurkan suatu produk. Hal yang sama terjadi pada aktivitas investasi, dimana 

arus kas yang keluar digunakan untuk membangun kapasitas produksi. Arus kas 

dari aktivitas pendanaan, sebaliknya menghasilkan arus kas positif, karena 

perusahaan mendapatkan dana untuk aktivitas operasi dan investasi yang berasal 

dari sumber dana dari luar perusahaan, misalnya pinjaman bank atau penjualan 

saham di lantai bursa. 

 Sepanjang masa pertumbuhan, kegiatan operasi perusahaan menjadi 

semakin menguntungkan, namun perusahaan harus menggunakan kas yang 

dihasilkan aktivitas operasi untuk membiayai piutang dan membangun persediaan 

untuk mencapai tingkat penjualan yang lebih besar di masa depan. Karenanya, 

pendapatan bersih perusahaan biasanya berubah positif lebih cepat dari arus kas 

dari aktivitas operasi perusahaan. Besarnya arus kas negatif yang berasal dari 

aktivitas investasi sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan dan tingkat 

intensitas modal perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan masih tetap 

mengandalkan sebagian besar kas yang mereka butuhkan dari sumber dana di luar 

perusahaan. 

 Ketika memasuki tahap pendewasaan, pola arus kas akan berubah secara 

dramatis. Aktivitas operasi menjadi satu-satunya sumber kas, karena produk yang 

diluncurkan diterima pasar dan kebutuhan modal berjalan berimbang dengan arus 

kas yang masuk. Aktivitas perusahaan pun akan lebih ditekankan pada 

pemeliharaan, bukan pada peningkatan kapasitas produksi. Pada akhir tahap ini, 

arus kas dari aktivitas investasi dapat berubah menjadi positif, dikarenakan 
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penjualan dari aktiva tetap yang tidak dibutuhkan akan melampaui investasi 

perusahaan. Selanjutnya perusahaan dapat menggunakan arus kas positif yang 

berasal dari aktivitas operasi, dan investasi ini untuk membayar hutang yang 

terjadi pada tahap-tahap sebelumnya, dan untuk membayar dividen. 

 Dalam tahap penurunan, arus kas dari aktivitas operasi dan investasi 

menurun sejalan dengan menurunnya penjualan. Perusahaan kemudian akan 

membayar hutang mereka yang tersisa.  

 

2.3 Pasar Modal 

2.3.1 Pengertian Pasar Modal 

 Pada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik 

dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah atau public authorities, maupun perusahaan swasta. Dengan demikian 

pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial 

market). Dalam pasar keuangan, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal 

sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang, baik negotiable 

maupun tidak. Sedangkan, di pasar modal hanya diperjualbelikan instrument 

jangka panjang seperti saham, obligasi konvertibel, dan berbagai pokok turunan 

(derivatif) seperti opsi (put atau call) 

 Pengertian bursa efek menurut Bogen sebagaimana yang dikutip oleh 

Komaruddin (1999:18) dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Investasi”, 

adalah: 

“suatu sistem yang terorganisasi dengan mekanisme resmi untuk 
mempertemukan penjual dan pembeli efek secara langsung atau 
melalui wakil-wakilnya”.  

 

2.3.2 Alasan Dibentuknya Pasar Modal 

 Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu 
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pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana 

(issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana 

dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau 

return sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan 

dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana 

dari operasi perusahaan. 

 Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan adanya pasar modal 

diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal 

merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan 

dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. 

 Beberapa manfaat keberadaan pasar modal, yaitu: 

a. menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, 

b. memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi, 

c. menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara, 

d. penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat 

menengah, 

e. penyebaran kepemilikan, keterbukaan, profesionalisme, dan menciptakan 

iklim berusaha yang sehat. 

f. menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik, dan 

g. memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek. 

 

2.4 Harga Saham 

 Dari waktu ke waktu, harga dari suatu saham dapat naik atau turun atau 

dapat juga tetap. Turun-naiknya harga saham ini merupakan salah satu hal yang 

harus diperhatikan oleh pemodal (investor) yang terlibat dalam kegiatan di pasar 



BAB II Tinjauan Pustaka   
 

__________________________________________________________________ 

26

modal, ataupun manajemen perusahaan publik yang sahamnya tercatat di pasar 

modal sebab indikasi harga saham dapat pula dijadikan ukuran “nilai” perusahaan. 

 Pada waktu perusahaan didirikan, harga saham tercermin dari jumlah 

rupiah modal sendiri per sahamnya dan adakala ekuitas (modal dasar) ini belum 

disetor, atau ditempatkan sepenuhnya, sehingga harga saham adalah sebesar nilai 

nominal, dimana nilai nominal ini adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat 

seperti yang telah ditentukan perusahaan. Untuk perusahaan yang telah melakukan 

penawaran umum atas saham-sahamnya, nilai nominal tersebut dicantumkan pada 

surat berharga yang bersangkutan. 

 Selain harga nominal tersebut dikenal juga harga buku atau harga intrinsik, 

yang biasanya lebih tinggi dari nilai nominalnya karena dalam perkembangannya, 

suatu perusahaan tentunya memberikan hasil, antara lain berupa dividen tunai, 

saham bonus, dan goodwill. Harga buku suatu saham sangat erat kaitannya 

dengan harga pasar suatu saham dan dipergunakan di dalam perhitungan indeks 

harga saham sedangkan jika karena beberapa alasan pemegang saham perusahaan 

go public hendak menjual sebagian atau seluruh sahamnya, harga saham berlaku 

disebut harga pasar atau harga bursa atau juga disebut kurs saham. 

 Kurs saham ini cenderung memiliki korelasi positif dengan kinerja 

perusahaan yang bersangkutan, dalam arti jika kinerja perusahaan menunjukkan 

peningkatan, kurs saham juga akan bertambah tinggi dan dapat berada di atas 

harga buku. 

 Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan kurs saham suatu 

perusahaan tidak menunjukkan peningkatan yang berarti meskipun kinerja 

perusahaan mengalami peningkatan. Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor 

teknis yang mempengaruhi, seperti halnya: keadaan pasar, rumor atau issues, dan 

kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. 

 

2.4.1 Pengertian Saham 

 Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud 

saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 



BAB II Tinjauan Pustaka   
 

__________________________________________________________________ 

27

adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut 

Koetin (1999:17), saham merupakan: 

“hak atas sebagian dari suatu perusahaan, misalnya saham dalam 
suatu perseroan terbatas atau suatu bukti penyertaan atau partisipasi 
dalam modal perusahaan”. 

 
Sedangkan menurut Asril  (2000:164), saham adalah: 

 “bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan”.   
 
Dan menurut Schall dan Halley (1991:15) menyatakan sebagai berikut: 

“Common stock represents the ownership of corporation. The owners of 
common stock of a firm at the owner of the firm. The extent of 
ownership by any person depends on the number of shares of  common 
stock by the person relative to the total number of shares outstanding”.  

 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat tanda bukti keikutsertaan 

dalam permodalan perusahaan serta mewakili hak atas sebagian kekayaan 

perusahaan. Pemilik saham adalah pemilik perusahaan, dimana proporsi 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada perusahaan 

tersebut. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Saham 

 Darmadji dan Fakhrudin (2001:6) membagi jenis saham ditinjau dari segi 

kemampuan dalam hak tagih dan klaim: 

 “1. Saham Biasa (common stock) 

   2. Saham Istimewa (Preferred Stock)”.                       

 

   Jenis-jenis saham di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saham biasa (common stock), merupakan saham yang menempatkan 

pemiliknya paling yunior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta 

kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Beberapa hak 

yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah sebagai berikut: 
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A. Hak kontrol 

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini 

berarti pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk 

memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham. 

B. Hak menerima pembagian keuntungan 

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapat 

bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian 

laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang tidak 

ditanamkan kembali ke perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen. 

Keputusan perusahaan untuk membayar dividen atau tidak, dicerminkan 

dalam kebijakan dividennya (dividend policy) 

C. Hak preemtive 

Hak preemtive merupakan hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan 

yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Hak 

ini mempunyai dua tujuan, yaitu: 

a. untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama, dan 

b. untuk melindungi harga saham lama dari kemerosotan nilai. 

 

2. Saham istimewa (Preferred Stock), merupakan saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak 

mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham istimewa 

serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu: mewakili kepemilikan 

ekuitas dan diterbitkan pada tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran 

saham tersebut, dan membayar dividen. Sedangkan persamaan antara saham 

istimewa dengan obligasi terletak pada tiga hal, yaitu: ada klaim atas laba dan 

aktiva sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku dari saham, 

memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa. 

Oleh karena saham istimewa diperdagangkan berdasarkan hasil yang 

ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham istimewa dipandang 

sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu akan bersaing 
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dengan obligasi di pasar. Walaupun demikian, obligasi perusahaan menduduki 

tempat yang lebih senior dibanding dengan saham istimewa. Saham istimewa 

ini mempunyai dua karakteristik, yaitu: 

A. Istimewa terhadap dividen 

a. Pemegang saham istimewa mempunyai hak untuk menerima dividen 

lebih dulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. 

b. Saham istimewa juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, 

yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen 

tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang 

saham biasa menerima dividennya. 

B. Istimewa pada waktu likuidasi 

Saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva 

perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa 

pada saat likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah 

sebesar nilai nominal saham istimewanya termasuk semua dividen 

yang belum dibayarkan secara kumulatif. 

 

2.4.3 Karakteristik Yuridis Pemegang Saham 

 Menurut Darmadji dan Fakrudin (2001:5), karakteristik pemegang saham 

terdiri dari: 

 “-  Limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab 
sampai jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan. 

   -  Ultimate control, artinya pemegang saham (secara kolektif) akan 
menentukan arah dan tujuan perusahaan. 

 - Residual control, artinya pemegang saham merupakan pihak 
terakhir yang mendapatkan pembagian hasil usaha perusahaan 
(dalam bentuk dividen) dan sisa aset dalam proses likuidasi 
perusahaan. Pemegang saham memiliki posisi yunior dibanding 
pemegang obligasi atau kreditor.” 

 

2.4.4 Penilaian Harga Saham 

 Dalam penentuan harga saham, pada praktiknya mengacu pada beberapa 

pendekatan teori penilaian, dimana dalam perkembangannya paralel dengan 

persepsi investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di suatu 
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perusahaan yang terdaftar di lantai bursa. Investor akan memperhatikan apakah 

perusahaan emiten dalam keadaan kontinyu usaha, bangkrut, atau dalam keadaan 

mengalami risiko likuidasi. Investor yang rasional akan selalu mempertimbangkan 

risiko usaha. 

 Ada dua model dan teknik analisis yang dapat digunakan dalam penilaian 

harga saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. 

 

Analisis Fundamental 

 Harianto dan Sudomo (2001:212) menyatakan bahwa: 

“Aktivitas meneliti kondisi keuangan untuk mengetahui lebih baik 
tentang operasi perusahaan yang mengeluarkan saham disebut 
analisis fundamental”. 
 

Dengan mengetahui lebih banyak kondisi keuangan dan operasi perusahaan yang 

mengeluarkan saham, investor akan mampu melakukan kebijakan dan pembuatan 

keputusan yang berhubungan dengan pemilikan saham perusahaan tertentu. 

Fundamental analisis mempunyai konsep dasar bahwa nilai saham sebuah 

perusahaan tercermin dalam kinerja perusahaan tersebut. 

 Husnan (2000:285) menyatakan bahwa: 

“Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di 
masa yang akan datang dengan (i) mengestimasi nilai faktor-faktor 
fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 
datang, dan (ii) menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut 
sehingga diperoleh taksiran harga saham”. 
 

Model ini acap kali disebut share price forecasting model, dan sering digunakan 

dalam berbagai penelitian analisis sekuritas. 

 Dalam membuat model peramalan harga saham, langkah yang penting 

adalah mengidentifikasikan faktor-faktor fundamental (seperti penjualan, 

pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan dividen, dan sebagainya) yang 

diperkirakan akan mempengaruhi harga saham. Setelah itu, bagaimana membuat 

suatu model dengan memasukkan faktor-faktor tersebut dalam analisis. 
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Analisis Teknikal 

 Husnan (2000:286) menyatakan bahwa: 

“Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga 
saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu yang lalu”. 
 

Berbeda dengan pendekatan fundamental, analisis teknikal ini tidak 

memperhatikan faktor-faktor fundamental (seperti kebijakan pemerintah, 

pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penjualan perusahaan, pertumbuhan laba, 

perkembangan tingkat bunga, dan sebagainya), yang mungkin mempengaruhi 

harga saham. 

 Analisis tersebut menyatakan (i) bahwa harga saham mencerminkan 

informasi yang relevan, (ii) bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan 

harga di waktu yang lalu, dan (iii) karenanya perubahan harga saham akan 

mempunyai pola tertentu, dan pola tersebut akan berulang. 

 

2.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Ada tiga faktor yang mempengaruhi harga saham, yaitu: 

2.4.5.1 Pengaruh Eksternal 

A. Penawaran dan Permintaan 

Harga pasar suatu saham akan terbentuk melalui proses penawaran 

dan permintaan terhadap suatu efek. Jumlah permintaan dan penawaran 

tersebut akan mencerminkan kekuatan pasar. Jika jumlah penawaran lebih 

besar dari permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan mengalami 

penurunan. Sebaliknya, jika jumlah permintaan suatu efek lebih besar dari 

penawarannya, maka harga saham tersebut cenderung akan naik. 

Kekuatan pasar juga dapat dilihat dari data mengenai sisa beli atau 

sisa jual. Bagi investor yang merencanakan investasi jangka pendek 

maupun jangka panjang, perlu diperhatikan mengenai tingkat likuiditas 

suatu efek dan posisinya di pasar, apakah efek tersebut banyak diminati 

masyarakat atau kurang diminati. 
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B. Tingkat Efisiensi Pasar Modal 

Pasar modal dikatakan efisien jika informasi yang ada dapat 

diperoleh dengan mudah dan murah oleh seluruh investor, sehingga semua 

informasi yang relevan dan terpercaya telah tercermin dalam harga saham. 

Sebagian besar saham dihargai dengan semestinya, dan investor dapat 

memperoleh imbalan yang normal dengan memilih secara random saham-

saham dalam kelompok risiko tertentu. Ciri penting efisiensi pasar adalah 

gerakan acak (random walk) dari pasar saham, dimana dalam pasar modal 

yang efisien, harga pasar akan secara cepat bereaksi terhadap berita-berita 

yang tidak terduga, sehingga arah gerakannyapun tidak terduga pula. 

Secara garis besar, efisiensi pasar modal memiliki tiga tingkatan, 

yaitu: 

a. Bentuk Lemah (Weak Form) 

Efisiensi pasar bentuk lemah mengandung arti bahwa kelebihan 

pendapatan atau pendapatan abnormal tidak dapat diperoleh atas dasar 

informasi historis mengenai harga dan pandapatan saham suatu 

perusahaan emiten. Ini berarti bahwa pola historis dari pendapatan atas 

saham tidak dapat dijadikan dasar bagi peramalan yang baik atas harga 

atau pendapatan di masa datang. Peramalan dari efisiensi pasar bentuk 

lemah bertentangan langsung dengan kegiatan peramalan saham dalam 

analisis teknis. 

b. Bentuk Semi Kuat (Semi Strong Form) 

Dalam efisiensi pasar bentuk ini, investor tidak dapat memperoleh 

keuntungan diatas normal hanya berdasarkan atas informasi umum 

yang tersedia, seperti laporan keuangan. Efisiensi pasar setengah kuat 

membantah anggapan bahwa harga yang ada menggambarkan semua 

informasi umum. Semua informasi yang diketahui telah tercakup 

dalam harga pasar, kecuali kenaikan yang diramalkan, yang 

merupakan pendapatan normal atas surat berharga. Dengan demikian, 

harga suatu saham hanya akan berubah jika diketahui mengenai 

informasi yang baru. Dalam pandangan efisiensi pasar dalam bentuk 
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ini, para analisis fundamental akan memiliki penghasilan yang sepadan 

dengan kemampuan mereka dalam mengevaluasi data umum yang 

tersedia. 

c. Bentuk Kuat (Strong Form) 

Dalam efisiensi pasar bentuk kuat, suatu kelebihan pendapatan 

tidak akan dapat diperoleh dengan menggunakan setiap sumber 

informasi yang ada tanpa menghiraukan apakah informasi tersebut 

tersedia secara umum atau tidak. Ini berarti, orang dalam perusahaan 

tidak akan mampu memanfaatkan informasi yang telah mereka miliki 

sebelumnya, sebelum dipublikasikan pada pasar. Pergerakan harga 

pada tingkat harga rata-rata tidak akan menghasilkan pendapatan di 

atas rata-rata bagi para investor.  

 

C. Tingkat Risiko 

Ada tiga jenis tingkat risiko yang dapat mempengaruhi harga 

saham di lantai bursa, yaitu: 

a. Risiko negara (country risk), merupakan risiko secara umum dalam 

melakukan investasi di suatu negara. Keadaan negara yang stabil akan 

memiliki risiko yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 

keadaan suatu negara yang tidak stabil situasinya. 

b. Risiko pasar (market risk), merupakan risiko perusahaan yang 

bergerak pada suatu pasar tertentu. Pasar yang sudah dipenuhi oleh 

pemain bursa akan lebih berisiko jika dibandingkan dengan pasar yang 

lebih sedikit pemainnya. 

c. Risiko keuangan (financial risk). Risiko usaha merupakan risiko yang 

harus dihadapi jika perusahaan menggunakan modal ekuitas tanpa 

membuka hutang. Risiko keuangan merupakan risiko yang harus 

ditanggung oleh pemegang saham karena perusahaan menggunakan 

dana dari luar. 
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D. Tingkat Inflasi suatu Negara 

Tingkat pengembalian investasi atas saham disebut sebagai tingkat 

pengembalian nominal. Namun tingkat pengembalian tersebut tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena ada pengaruh dari 

faktor inflasi. Tingkat pengembalian nominal setelah dikurangi tingkat 

inflasi merupakan tingkat pengembalian investasi yang riil dan benar-

benar didapat oleh investor. 

 

E. Tingkat Pajak 

Pada sejumlah negara, terdapat pengenaan pajak terhadap capital 

gain yang diperoleh investor, dengan terif yang relatif tinggi. Hal ini akan 

menjadi bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasinya. Di 

Indonesia, pajak atas transaksi di bursa ditetapkan pada saat penjualan dan 

dibayar dimuka tanpa melihat keuntungan atau kerugian atas investasi 

dalam transaksi tersebut. 

 

2.4.5.2 Perilaku investor 

Investor yang masuk lantai bursa memiliki berbagai motif dan tujuan 

dalam melakukan investasinya. Ditinjau dari segi tujuan, investor dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

A. Investor yang bertujuan memperoleh dividen 

 Kelompok ini mengincar perusahaan-perusahaan yang sudah 

sangat stabil. Keadaan perusahaan yang seperti ini menjamin kepastian 

adanya keuntungan yang relatif stabil, yang selanjutkan diharapkan akan 

memberikan dividen yang stabil pula. Bagi kelompok ini, keuntungan 

yang diperoleh dari pembagian dividen lebih penting daripada keinginan 

untuk memperoleh capital gain. 

B. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan saham perusahaan 

 Kelompok ini mementingkan keikutsertaan mereka dalam 

kepemilikan perusahaan. Investor yang termasuk dalam kelompok ini 

cenderung memilih saham perusahaan yang sudah memiliki nama baik. 
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Perubahan harga saham yang tidak signifikan tidak akan membuat mereka 

gelisah untuk menjual saham yang dimilikinya. Kelompok ini tidak aktif 

dalam perdagangan di lantai bursa. 

C. Kelompok spekulator 

 Kelompok ini lebih menyukai saham-saham perusahaan yang 

belum berkembang, namun diyakini akan berkembang dengan baik. Pada 

umumnya, pada setiap kegiatan pasar modal, para spekulator memiliki 

peranan yang unik dalam meningkatkan aktivitas pasar sekaligus 

meningkatkan likuiditas saham. 

 

2.4.5.3 Kinerja Keuangan Emiten 

Kinerja emiten selama ini dianggap sebagai faktor terpenting dalam 

penilaian harga saham perusahaan. Hal ini dikarenakan kinerja emiten merupakan 

faktor yang paling objektif dan cukup representatif untuk menggambarkan nilai 

dan harga saham yang wajar. Menurut Sitompul (2000:160) harga saham suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu: 

 “-    kebijakan dividen perusahaan 
- nilai buku dari aset dan bisnis perusahaan 
- laporan arus kas (cash flow) 
- tingkat laba yang dicapai perusahaan”. 

 

 Sehingga kinerja emiten ini seringkali diukur dari informasi keuangan 

yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Informasi ini pada umumnya didapat 

dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam 

periode tersebut. Informasi dari laporan keuangan inilah yang sering digunakan 

investor untuk menilai harga suatu saham dan menjadi bahan pertimbangan untuk 

melakukan investasi. 

 

2.5 Pengaruh Pelaporan Informasi Arus Kas terhadap Harga Saham 

 Harianto dan Sudomo (2001:94) menyebutkan bahwa: 

“pemegang saham akan mengalihkan kepemilikannya apabila dalam 
jangka waktu menengah perusahaannya tidak memberikan informasi 
tentang earning yang cukup memadai”. 
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Beberapa penelitian di pasar modal juga menunjukkan adanya pengaruh pada 

harga saham di pasar sekunder. Apabila earning terus meningkat, harga saham 

perusahaan tersebut bisa diprediksikan mengalami kenaikan. Earning yang 

meningkat akan menyebabkan harga saham meningkat dan otomatis akan 

menaikkan return saham. Dalam penelitian-penelitian akuntansi ditemukan model 

hubungan antara earning dan harga saham. Hubungan itu biasa dirumuskan 

sebagai berikut: 

 Ri,t = f (earning) 
 Ri,t = Pi+1 – Pi+0 / Pi+0 

 Ri,t = return saham / pada waktu t 
 P   = harga saham 
 

 Dari fungsi di atas dapat diketahui bahwa return saham adalah fungsi 

earning perusahaan, dan return adalah perbedaan harga saham dari dua waktu 

yang berurutan. Karena hubungan ini, earning merupakan informasi penting bagi 

pemegang saham untuk menentukan kebijakan tentang kepemilikannya. 

 Laporan keuangan yang termasuk juga didalamnya laporan arus kas akan 

memberikan informasi earning setiap periode. Informasi inilah yang akan 

digunakan untuk menentukan kebijakan kepemilikan saham oleh pemegang 

saham perusahaan.  

 

 

 

 

 


