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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu Negara karena 

pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, 

pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan 

fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu 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 (return), 

sedangkan 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 dana kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi 

pemilik dana, sesuai dengan karakteristik yang dipilih (Darmadji dan Fakhruddin, 

2001:2). 

Berbagai pertimbangan, analisis, dan informasi yang akurat, baik informasi 

publik maupun informasi pribadi perlu diperhatikan investor sebelum membeli, 

menjual, atau menahan saham untuk mencapai tingkat return. Suatu informasi akan 

memiliki makna atau nilai dan dianggap informatif bagi investor jika keberadaan 

informasi tersebut mampu mengubah kepercayaan para pengambil keputusan. 
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Informasi baru yang dengan cepat akurat tercermin pada harga sekuritas dapat 

dikatakan sebagai pasar modal yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar dimana 

harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi 

yang tersedia. Informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia 

baik informasi di masa lalu (misalkan laba perusahaan tahun lalu) maupun informasi 

saat ini (misalkan rencana kenaikkan dividen tahun ini), serta informasi yang bersifat 

sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa memengaruhi 

perubahan harga (Tandelilin, 2001). 

Investor di pasar modal sangat berkepentingan dengan informasi yang 

berkaitan dengan kinerja perusahaan, karena perusahaan yang memiliki kinerja yang 

baik mampu memaksimalkan keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan para pemilik saham. Salah satu ukuran penting untuk 

menilai kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Sesuai dengan Persyaratan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) pada tahun 2004, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan untuk 

umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Suatu laporan 

keuangan mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunan dalam bentuk 

laporan keuangan yang komponennya meliputi neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 
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Dalam kutipan Medan Bisnis. Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali terkena 

euforia Jokowi Effect. Mayoritas saham-saham mampu menguat, tak terkecuali 

saham-saham di sektor media massa. Namun tidak semua saham media massa bisa 

menguat, masih ada saham yang turun yaitu saham induk stasiun televisi TvOne, PT 

Visi Media Asia Tbk (VIVA). Seperti dikutip dari data perdagangan BEI, Rabu 

(23/7), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di jalur hijau dengan 

penguatan hampir satu persen. Penguatan ini dibuntuti oleh saham-saham media 

massa, seperti induk SCTV yaitu PT Surya Citra Media Tbk (naik 3,19%), PT Media 

Citra Nusantara Tbk (MNCN) naik 2,34%, induk ANTV yaitu PT Intermedia Capital 

Tbk (MDIA) melonjak 8,19%. 

Sedangkan menurut Barratut Taqiyyah, tiga saham yang berada di jajaran 

teratas top losers indeks LQ 45 (17/11/2014) antara lain: PT Express Transindo Tbk 

(TAXI) turun 2,23 persen menjadi Rp 1.095, PT United Tractors Tbk (UNTR) turun 

1,69 persen menjadi Rp 18.875, dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) turun 

1,08 persen menjadi Rp 2.290.  

Tim analis PT Phillip Securities Indonesia (2/6/2014), dalam risetnya, 

mengungkapkan bahwa ditinjau dari sisi teknis saham MNCN berada dalam 

tren bullish (positif). Harga saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) melemah 

sebesar 3,9 persen ke level 2.465 dari level pembukaan di 2.565. Harga saham sempat 

menyentuh level tertinggi di 2.530 dan level terendah di 2.455. Oleh karena itu timbul 

pertanyaan apa yang mempengaruhi harga saham di PT Media Nusantara Citra 

melemah, padahal laba yang didapat dari bidang iklan atau advertisement meningkat. 
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Dari ilustrasi tersebut, pesan yang dapat ditangkap adalah ada optimis yang sangat 

besar dari para pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian nasional, regional, dan 

global. Pergerakan harga saham saham dipengaruhi oleh sentiment dan ekspektasi di 

benak investor. 

Pendekatan manajemen keuangan sebagai dasar analisis fundamental 

menekankan pada analisis laporan keuangan. Secara teori, melalui analisis laporan 

keuangan investor dapat mengevaluasi hasil usaha dan resiko usaha, mengukur 

kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta membandingkan dengan 

kinerja perusahaan sejenis dan dengan analisis laporan keuangan investor dapat 

memprediksi tingkat expected return dari investasi yang ditanamkan (Maharani, 

2010:87). 

Parameter kinerja perusahaan yang menjadi perhatian utama investor dan 

kreditor adalah arus kas dan laba. Ketika dihadapkan pada dua ukuran kinerja 

perusahaan tersebut, investor harus merasa yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi 

perhatian mereka adalah yang mampu secara baik menggambarkan kondisi 

perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi yang berguna tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan. Penerimaan dan 

pengeluaran kas dalam laporan arus kas disajikan dalam kelompok arus kas dari 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kandungan informasi arus kas dapat 

diukur dengan menggunakan kekuatan hubungan antara arus kas dan  return saham. 

Informasi arus kas akan dikatakan mempunyai makna apabila dengan dipublikasikan 

laporan arus kas menyebabkan investor bereaksi melakukan pembelian atau penjualan 
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saham yang selanjutnya tercermin dalam harga saham dan return saham, berarti 

laporan arus kas mempunyai kandungan informasi. (Azilia dan Yulius, 2012:82) 

Selain berasal dari laporan arus kas, sumber informasi yang berguna untuk 

investor dalam pengambilan keputusan juga berasal dari laba kotor. Penelitian ini 

menggunakan angka laba kotor untuk melihat pengaruh terhadap return saham karena 

informasi laba kotor mempunyai kandungan informasi yang direaksi oleh investor 

dan mampu menggambarkan hubungan laba dengan return saham. Hal ini didasarkan 

dari hasil penelitian Febrianto dan Widyaastuty (2005) menguji tiga laba akuntansi 

(lana kotor, laba operasi dan laba bersih) mana yang lebih bermakna bagi investor. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa angka laba kotor lebih mampu meberikan 

gambaran yang lebih baik tentang hubungan laba dengan harga saham dibandingkan 

dengan dua laba lainnya. 

Berdasarkan uraian fenomena yang telah penulis kemukakan diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : 

“Pengaruh Informasi Arus Kas dan Laba Kotor Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Sektor Advertising, Printing, dan Media yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah informasi arus kas berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham ? 
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2. Apakah laba kotor berpengaruh positif signifikan terhadap return saham ? 

3. Apakah informasi arus kas dan laba kotor berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham ?  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana informasi arus kas berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. 

2. Untuk mengetahui bagaimana laba kotor berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kandungan informasi arus kas dan laba kotor 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian mengenai pengaruh informasi arus kas dan laba kotor 

terhadap return saham pada perusahaan Advertising, Printing dan Media diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara 

langsung maupun tidak langsung di harapkan bagi : 

1.4.1 Pengembangan Ilmu 

 Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, 

dpat dijadikan perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan 
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dengan praktek yang terjadi dilapangan, serta merupakan salah satu syarat 

untuk menempuh ujian tingkat sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama Bandung. 

1.4.2 Pemecahan Masalah 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk lebih 

memperhatikan faktor yang paling berpengaruh terhadap return saham 

berdasarkan hasil penelitian ini, sehingga manajemen perusahaan dapat 

mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memperoleh gambaran dan 

tambahan informasi mengenai pengaruh kandungan informasi arus kas 

dan laba kotor terhadap return saham sehingga dengan adanya informasi 

ini, maka diharapkan dapat digunakan oleh investor maupun calon 

investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan aktivitas investasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi ataupun 

rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang 

menggunakan topik yang sama atau berkaitan dengan topik ini. 
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1.5  Lokasi dan waktu penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia 

yang berlokasi di Pojok Bursa Universitas Widyatama Jalan Cikutra 204A Bandung 

40125. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan selesai. 

 


