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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan

sekuritas. Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjual belikan

sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan

obligasi. Setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia atau go public

pasti menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh setiap investor.

Pasar modal juga merupakan salah satu sarana yang efektif untuk

mempercepat akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme

pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor-

sektor produktif. Dengan berkembangnya pasar modal, maka alternatif investasi

bagi para pemodal kini tidak lagi terbatas pada “aktiva riil” dan simpanan pada

sistem perbankan melainkan dapat menanamkan dananya di pasar modal, baik

dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas (aktiva finansial) lainnya.

Pada dasarnya pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk

berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik

dalam bentuk utang ataupun modal sendiri (Darmadji dan Fakhrudin, 2012).

Perkembangan pasar modal saat ini memiliki peluang pertumbuhan yang sangat

besar bagi para pemilik modal atau investor untuk melalukan investasi. Pasar

modal merupakan wadah investasi bagi para pemodal yang menyangkut
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kepentingan banyak pihak dan wadah untuk mencari dana bagi perusahaan. Pasar

modal akan mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor)

dengan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal, maka

pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan

harapan memperoleh imbal hasil (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini

perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa

harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.

Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana

pada suatu periode tertentu, di mana para investor mempunyai harapan untuk

memperoleh pendapatan atau keuntungan dari dana yang diinvestasikan selama

periode waktu tertentu. Para investor perlu mengadakan analisa yang cermat

sebelum mengambil keputusan investasi baru. Di dalam mengambil keputusan

investasi, para investor mengharapkan hasil yang maksimal terhadap investasi

yang dilakukan. Keuntungan investasi sangat tergantung banyak hal, tapi hal yang

utama adalah tergantung pada kemampuan atau strategi penanam modal atau

investor dalam membaca keadaan dan situasi pasar yang tidak menentu. Bila

harga saham naik maka keuntungan yang dimiliki investor akan meningkat.

Sebelum melakukan investasi, para investor perlu mengetahui dan

memilih saham–saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal

bagi dana yang diinvestasikan. Dalam kegiatan analisis dan memilih saham, para

investor memerlukan informasi–informasi yang relevan dan memadai melalui

laporan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan hal itu, Bapepam melalui

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan, telah
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mewajibkan para emiten untuk menyampaikan laporan tahunan agar terdapat

transparansi dalam pengungkapan berbagai informasi yang berhubungan dengan

kinerja emiten yang bersangkutan.

Harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi,

pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan aset (Martono dan

Harjito, 2007). Harga saham juga mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika

perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham tersebut akan banyak

diminati oleh para investor. Prestasi baik yang dicapai perusahaan dapat dilihat

dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan (emiten). Emiten

berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan pada periode tertentu.

Laporan keuangan ini sangat berguna bagi investor membantu dalam mengambil

keputusan investasi, seperti, menjual, membeli atau menanam saham.

Secara garis besar analisis dalam memprediksi pergerakan harga saham di

masa mendatang dibagi menjadi dua cara, yakni analiss teknikal (technical

analysis) dan analisis fundamental (fundamental analysis). Analisis Fundamental

merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian saham dengan mempelajari

atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan kondisi makro ekonomi

dan kondisi industri suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan

manajemen perusahaan (Darmadji & Fakhrudin, 2012). Dengan demikian, analisis

fundamental merupakan analisis yang berbasis pada berbagai data riil untuk

mengevaluasi atau memproyeksi nilai suatu saham. Beberapa data atau indikator

yang umum digunakan, antara lain: pendapatan laba, pertumbuhan penjualan,

imbal hasil atau pengembalian atas ekuitas (return on equity), margin laba (profit
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margin), dan data-data keuangan lainnya sebagai sarana untuk menilai kinerja

perusahaan dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.

Analisis teknikal, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penilaian

saham, dimana dengan metode ini para analis melakukan evaluasi saham berbasis

pada data-data statitsitk yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan saham, seperti

harga saham dan volume transaksi. Dengan berbagai grafik yang ada serta pola-

pola grafik yang terbentuk, analisis teknikal mencoba memprediksi arah

pergerakan harga saham ke depan. Analisis teknikal atau sering disebut chartist

percaya bahwa perkembangan atau kinerja saham dan pasar di masa lalu

merupakan cerminan kinerja ke depan.

Informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan investor dalam

berinvestasi. Salah satu informasi yang bersifat kuantitatif adalah informasi yang

berasal dari laporan keuangan dari entitas ekonomi. Laporan keuangan merupakan

sumber informasi bagi investor yang mempunyai tingkat kebenaran yang tinggi.

Informasi dalam laporan keuangan menyajikan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan  yang kemudian

menjadi dasar untuk meramalkan atau memperkirakan harga saham dan juga

dalam pengambilan keputusan lainnya. Unsur-unsur laporan keuangan tersebut

antara lain: laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal ini perusahaan yang termasuk kedalam indeks LQ 45

merupakan kumpulan perusahaan yang memiliki saham-saham unggulan. Indeks

LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid dan
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memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan indikator likuidasi.

Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan

Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks

tersebut akan selalu berubah (http://idx.co.id).

Pada kenyataanya, sudah menjadi fenomena umum bahwa harga saham

bisa naik ataupun turun dikarenakan hal tertentu bisa dari internal perusahaan

tersebut maupun faktor eksternal. Pada tahun 2008 terjadi krisis di Amerika

karena gagalnya pembayaran hutang sehingga berdampak pula pada kawasan Asia

seperti yang dikutip dari http://www.teguhhidayat.com/2011/08/sejarah-krisis-

ekonomi-amerika.html tanggal 09/12/2012 yaitu pada tahun 2008, IHSG hanya

turun hingga setengahnya, sebelum kemudian menguat kembali dan mencapai

posisi pada saat ini.

Adapun fenomena lainnya mengenai IHSG, seperti yang dikutip dari

http://indonesiafinancetoday.com tanggal 09/12/2012 yaitu kinerja indeks LQ 45

pada semester I 2012 cenderung lebih rendah dibandingkan Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG). Sepanjang semester I 2012, indeks LQ 45 hanya naik 0,19%

lebih rendah dibandingkan IHSG yang naik 3,96%. Jika dicermati dari 2009

hingga 2012, kinerja indeks LQ 45 tidak selalu linear dengan IHSG. Padahal,

indeks LQ 45 dan saham-saham yang terdaftar didalamnya banyak digunakan

pelaku pasar sebagai acuan untuk membuat produk, misalnya dipakai manajer

investasi membuat produk reksadana.
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Sedangkan dalam fenomena yang terjadi di Bank BNI (Bank Negara

Indonesia) terjadi sebaliknya dimana laba naik, sedangkan harga sahamnya turun.

Seperti di kutip dari http://jaringnews.com . Saham keluaran BNI (Bank Negara

Indonesia) di akhir sesi pertama perdagangan hari ini di Bursa Efek Indonesia

(BEI), Jakarta, tercatat turun harga tipis. Sementara, kemarin manajemen bank

tersebut mengumumkan bahwa laba bersih untuk kuartal ketiga tahun ini senilai

Rp 5,04 triliun: naik 24,5% daripada periode yang sama tahun 2011. Mengacu ke

data perdagangan BEI, pada jam 12.00, harga saham itu di Rp 3.875 per lembar.

Yang berarti turun tipis Rp 50 atau 1,27% daripada harga penutupan kemarin yang

senilai Rp 3.925  per lembar.

Salah satu yang harus dipertimbangkan oleh para investor sebelum membeli

saham maka diperlukan suatu analisis mengenai laporan keuangan. Menurut

PSAK No.2 (2009), informasi yang disajikan dalam laporan arus kas berguna

untuk : (1) Mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan

perubahan keadaan dan peluang. (2) Menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang

terhadap arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. (3) Meneliti kecermatan

dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam

menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak

perubahan harga, disamping itu informasi arus kas juga sebagai pertimbangan
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untuk prediksi pembayaran dividen, terlebih lagi informasi arus kas dari kegiatan

operasi yang menjadi indikator dalam menentukan apakah arus kas yang

dihasilkan cukup dalam melunasi pinjaman dan memelihara kegiatan operasi.

Selain laporan keuangan arus kas yang di terbitkan oleh perusahaan,

laporan laba rugi juga dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan.

Informasi mengenai laba perusahaan sangatlah penting karena laba merupakan

salah satu parameter kinerja perusahaan dan diharapkan dapat berguna bagi

(calon) investor, (calon) kreditur, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

Pentingnya informasi laba disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.25, yaitu laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk

melaporkan kinerja suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Bentuk

tindakan lain dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan adalah dengan

melaporkan aliran kas perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi harga saham yaitu laba akuntansi. Laba

akuntansi juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan harga

saham. Informasi laba merupakan komponen dari laporan keuangan perusahaan,

menurut SFAC No.1 (1992) memiliki manfaat sebagai berikut; menilai kinerja

manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba dalam jangka panjang,

memprediksi laba dan menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Informasi

laporan keuangan yang baik pada dasarnya harus mampu memberikan perbedaan

dalam sebuah keputusan (relevan). Menurut Kieso et al (2011) :
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“To be relevant, accounting information must be capable of making a
difference in a decision. Information with no bearing on a decision is
irrelevant. Financial information is capable of making a difference when it
has a predictive value, confirmatory value, or both. Financial information
has predictive value if it has value as an input to predictive processes used
by investors to form their own expectations about the future. Relevant
information also helps users confirm or correct prior expectations, it has
confirmatory value.”

Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa informasi akuntansi harus

mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi

keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan

yang diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi

tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan yaitu

memiliki nilai prediktif. Informasi yang relevan juga membantu pemakai

menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu yaitu memiliki

nilai umpan balik. Agar relevan, informasi juga harus tersedia kepada pengambil

keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi

keputusan yang diambil. Informasi akuntansi juga harus memiliki kegunaan yang

dapat digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan. Baik keputusan yang

menyangkut manajerial maupun keputusan yang menyangkut dengan kepentingan

pemilik perusahaaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh

mengenai faktor-faktor pada laporan keangan yang mempengaruhi harga saham

dilihat dari informasi arus kas dan laba akuntansi. Adapun perbedaan penelitian

ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini yaitu

menggunakan variabel informasi arus kas yang terdiri dari informasi arus kas dari

aktivitas operasi, informasi arus kas dari aktivitas pendanaan, informasi arus kas
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dari aktivitas investasi, dan laba akuntansi. Selain itu peneliti juga menggunakan

perusahaan-perusahaan yang termasuk kedalam Indeks LQ 45 sebagai subjek

penelitian, serta menggunakan tahun penelitian terbaru yaitu tahun 2011-2013.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kemampuan informasi

keuangan, dengan ini peneliti mengajukan judul :

“PENGARUH INFORMASI ARUS KAS DAN LABA AKUNTANSI

TERHADAP HARGA SAHAM”

(Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Yang Listing di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2009-2013)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang timbul diidentifikasi

sebagai berikut:

1. Apakah informasi arus kas aktivitas operasi berpengaruh signifikan

terhadap harga saham pada perusahaan Indeks LQ 45.

2. Apakah informasi arus kas aktivitas investasi berpengaruh signifikan

terhadap harga saham pada perusahaan Indeks LQ 45.

3. Apakah informasi arus kas aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan

terhadap harga saham pada perusahaan Indeks LQ 45.

4. Apakah laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada

perusahaan Indeks LQ 45.

5. Apakah informasi arus kas aktivitas operasi, informasi  arus kas aktivitas

pendanaan, informasi arus kas aktivitas investasi, dan laba akuntansi
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Indeks LQ

45.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah informasi arus kas aktivitas operasi berpengaruh

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Indeks LQ 45.

2. Mengetahui apakah informasi arus kas aktivitas investasi berpengaruh

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Indeks LQ 45.

3. Mengetahui apakah informasi arus kas aktivitas pendanaan berpengaruh

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Indeks LQ 45.

4. Mengetahui apakah laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga

saham pada perusahaan Indeks LQ 45.

5. Mengetahui apakah informasi arus kas aktivitas operasi, informasi  arus

kas aktivitas pendanaan, informasi arus kas aktivitas investasi, dan laba

akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan

Indeks LQ 45.
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1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai

pengaruh informasi arus kas dan laba akuntansi terhadap harga saham..

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan

terutama dalam penilaian dan analisa laporan keuangan untuk mendukung

terciptanya tujuan perusahaan dimasa depan.

3. Bagi Investor

Sebagai bahan masukan, alat analisis, dan pertimbangan yang dapat

digunakan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi dari

pasar modal sesuai dengan informasi keuangan yang diperoleh dengan

analisa keuangan yang tepat.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk

penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama dan hasil penelitian ini

diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih

mendalam.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti,

penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data melalui situs Bursa Efek

Indonesia (www.idx.co.id) dan Indonesian Capital Market Directory. Adapun

waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2014 sampai dengan bulan

Febuari 2015.


