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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan  

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007:2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

data atau aktivitas perusahaan tersebut”. 

 

Sedangkan menurut Syafri (2009:105) pengertian laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

“Menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

menggambarkan hasil proses akuntansi suatu perusahaan yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 Desember 

2009 dan mulai yang efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada 
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atau setelah tanggal 1 Januari 2011, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi 

komponen-komponen berikut ini : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain; dan 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

restrospektif atau membuat penyajian kembali pos- pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos- pos dalam laporan 

keuangannya. 

Sedangkan menurut James et al (2010:22) yang dialih bahasakan oleh 

Damayanti Dian, komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Laporan laba rugi 

2. Laporan ekuitas pemilik 

3. Laporan arus kas 

4. Laporan neraca 

Penjelasan : 

1. Laporan laba rugi, ringakasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode 

waktu tertentu. 
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2. Laporan ekuitas pemilik, ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang 

terjadi selama periode waktu tertentu seperti satu bulan atau satu tahun. 

3. Neraca, daftar asset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, 

biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. 

4. Laporan arus kas, ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk 

periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. 

Dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari 

laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama 

periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, 

catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif 

dan laporan hasil usaha. 

2.1.2 Informasi Arus Kas 

2.1.2.1 Pengertian Informasi keuangan 

Informasi keuangan merupakan suatu data, fakta dan pengamatan yang diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Informasi 

keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak- pihak 

yang berkepentingan dengan perushaan bersumber dari laporan keuangan yang 

merupakan hasil akhir proses akuntansi. Informasi laporan keuangan memiliki 

keuangan komparatif dibandingkan dengan sumber- sumber informasi bersaing 

lainnya karena secara langsung dapat lebih dikaitkan pada variable of interest, 

merupakan sumber informasi yang lebih handal karena telah diaudit oleh auditor 
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independen, dan merupakan informasi lainnya, serta merupakan sumber informasi 

lainnya, serta merupakan sumber informasi yang lebih tepat waktu (Lako, 2006). 

2.1.2.2 Informasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dikatakan mempunyai kandungan informasi jika 

menyebabkan para investor melakukan informasi jika menyebabkan para investor 

melakukan penjualan dan pembelian saham. Reaksi tersebut akan tercermin dalam 

harga saham di sekitar tanggal publikasi. PSAK No. 2, paragraph 13, menjelaskan 

bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indicator utama 

untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghailkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari 

luar (IAI, 2009). 

Menurut PSAK No. 2, paragraph 16, menjelaskan bahwa pengungkapan 

terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas 

tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang 

dimaksudkan menghasilkan pendapan dan arus kas masa depan. 

Menurut PSAK No. 2, paragraph 17 menjelaskan bahwa pengungkapan 

terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting dilakukan karena 

berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia 

modal entitas. Untuk secara khusus lebih dijelaskan pada klasifikasi arus kas. 
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2.1.2.3 Pengertian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib 

disampaikan oleh perusahaan yang mencatat sahamnya di bursa efek pada laporan 

keuangannya. Laporan arus kas sendiri berguna untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas untuk  periode 

tertentu. 

Menurut Stice et al (2007:223) pengertian laporan arus kas adalah sebagai 

berikut : 

“A statement of cash flow explains the change during period in cash and cash 

equivalents.” 

 Sedangkan menurut Kieso et al (2011:204), definisi laporan arus kas adalah : 

“The statement of cash flow is a primary statements that reports the cash 

receipt, cash payment and net change resulting from the operating, investing 

and financial activities of an enterprise during a period.” 

 Dari investasi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan 

laporan utama yang menyajikan informasi mengenai penerimaan kas, pembayaran 

kas dan hasil perubahan dalam nilai bersih dari aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan pada suatu periode tertentu. 

 

 



 
 

14 
 

2.1.2.4 Tujuan Laporan Arus Kas 

FASB (Financial Accounting Standard Board) mengusulkan laporan arus kas 

digunakan oleh investor, kreditor dan pengguna lainnya untuk menilai hal- hal 

berikut:  

1. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dimasa depan. Tujuan 

utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

memungkinkan untuk memprediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas 

dimasa depan. 

2. Kemampuan perusahaan untuk membayar dividend dan memenuhi 

kewajibannya. Jika perusahaan tidak mempunyai jumlah kas yang cukup, 

maka terdapat kemungkinan gaji karyawan tidak dapat dibayar dan peralatan 

tidak dapat dibeli. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana kas digunakan 

dan darimana kas situ berasal. Karyawan, kreditur pemegang saham dan 

pelanggan memiliki kepentingan dengan laporan ini karena menunjukkan arus 

kas yang terjadi dalam perusahaan. 

3. Alasan perbedaan laba bersih dan arus kas dari kegiatan operasi. Laba bersih 

memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan sebuah 

perusahaan bisnis dari suatu periode ke periode lainnya. 

4. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan nonkas selama 

satu periode. Dengan memeriksa kegiatan investasi perusahaan (pembeliaan 

dan penjualan aset selain dari produknya) dan kegiatan pembiayaan 

(peminjaman dan pelunasan pinjaman, investasi oleh pemilik dan distribusi 
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kepada pemilik), seorang pembaca laporan keuangan daoat memahami dengan 

lebih baik mengapa aset dan kewajiban bertambah selama satu periode. 

Sedangkan menurut Kieso et al (2011:204-205) tujuan laporan arus kas adalah 

sebagai berikut : 

“To provide information about recepts and cash disbursements during the 

period of the entity. Another aim is to provide information about the 

operating, investing and financing entity on the basis of cash.” 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan arus kas 

adalah menyediakan informasi tentang aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan dalam satu periode akuntansi yang dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi bagi pihak yang menggunakannya untuk mengetahui perubahan 

arus kas dimasa yang akan datang. 

2.1.2.5 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

tiga kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. 

2.1.2.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Menurut Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 (Revisi 

2009) mendefinisikan aktivitas operasi sebagai berikut : 

“Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.” 
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Sedangkan menurut Kieso et al (2011:205) mendefinisikan aktivitas operasi 

sebagai berikut : 

“Operating activities involve the cash effects of transaction that enter into the 

determination of net income, such as cash receipt from sales of goods and 

service and cash payments to suppliers and employees to obtain supplies and 

to pay expenses.” 

 

Kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. Menurut PSAK No. 2 Tahun 2009 

Paragraf 13 beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut :  

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa; 

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

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan; 

e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain; 

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

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi; dan 

g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk 

tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan (dealing). 
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2.1.2.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 (Revisi 

2009) aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 

 Sedangkan menurut Kieso et al (2011:205) adalah : 

“Investing activities include making and collecting loans and acquiring and 

disposing of investments (both debt and equity) and property, plan and 

equipment.”  

 Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan investasi termasuk 

membuat dan mengumpulkan pinjaman, mendapatkan dan melepaskan atau menjual 

investasi (baik hutang dan ekuitas) dan property, bagunan dan serta peralatan. 

            Menurutn PSAKNo. 2 Tahun 2009 Paragraf 13 beberapa contoh arus kas 

yang berasal dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut :  

a. Pembayaran  kas untuk membeli aset tetap, tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi 

dan aset tetap yang dibangun sendiri; 

b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset 

jangka panjang lain;  

c. Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran 

kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang 

dimiliki untuk diperdagangkan atau dijualbelikan); 
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d. 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); 

e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang 

muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan); 

f. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan 

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

lembaga keuangan);  

g. Pembayaran kas sehubungan dengan kontrak future, forward, opsi dan 

swap, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan perdagangkan 

atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan 

sebagai aktivitas pendanaan; dan 

h. Penerimaan kas dari kontrak future, forward, opsi dan swap, kecuali jika 

kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau 

diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai 

aktivitas pendanaan. 

2.1.2.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 (Revisi 

2009) aktivitas pendanaan adalah aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan 

pinjaman entitas. 
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Sedangkan pengertian arus kas dari aktivitas pendanaan menurut Kieso et al 

(2011:205), yaitu: 

“Financing activities involve liability and equity item. They include (a) 

obtaining resources from ownwers and providing them with a return on their 

investment and (b) borrowing money from creditors and repaying the amounts 

borrowed.” 

 

 Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa aktivitas pendanaan 

melibatkan kewajiban ekuitas serta mencakup (a) perolehan sumber daya dari pemilik 

dan menyediakan laba atas investasi mereka dan (b) peminjaman uang dari kreditur 

dan membayar jumlah yang dipinjam. 

 Menurut PSAKNo. 2 Tahun 2009 Paragraf 13 beberapa contoh arus kas yang 

berasal dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut :  

a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrument modal lain; 

b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas; 

c. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain; 

d. Pelunasan pinjaman; 

e. Pembayaran  kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan. 
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2.1.2.6 Metode Pelaporan Arus Kas 

Perusahaan menyusun laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan 

tahunannya. Laporan arus kas ini dinilai banyak memberikan informasi kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang 

akan datang. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 

(2009:217) tentang laporan arus kas untuk menentukan dan menyajikan arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi dapat digunakan salah satu dari metode ini: 

1. Metode langsung (Direct Method) 

2. Metode tidak langsung (Indirect Method) 

Adapun penjelasan mengenai bentuk laporan arus kas di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Langsung (Direct Method) 

Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan 

kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan 

operasi secara lengkap (gross), tanpa melihat laporan laba/rugi dan 

dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. 

2. Metode tidak Langsung (Indirect Method) 

Dalam indirect method, penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih dan 

selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi perubahan dalam 

pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional seperti penyusutan, naik 

turun aktiva lancar dan utang lancar. 
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2.1.3 Laba Kotor 

2.1.3.1 Pengertian Laba 

Laba adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Informasi 

laba sering dilaporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara luas 

oleh pemegang saham dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi 

kemampuan perusahaan. Laba dipakai untik mengukur efisiensi suatu perusahaan. 

Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan 

dengan laba periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain dengan industry yang 

sama. Hingga saat ini banyak yang memandang laporan laba rugi akuntansi sebagai 

informasi terbaik dalam menilai prospek arus kas dimasa depan. Oleh karena itu 

kualitas laba akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen menjadi pusat perhatian 

pihak eksternal perusahaan. Laba akuntansi terdiri dari tiga bagian, yaitu laba kotor, 

laba bersih dan laba   

2.1.3.2 Pengertian Laba kotor 

Laba kotor merupakan keuntungan perusahaan dari penjualan barang 

dagangan sebelum dikurangi beban operasional, seperti gaji, sewa dan biaya 

pengiriman. Laba kotor mudah dihitung dan dapat menyediakan informasi mengenai 

performa suatu perusahaan. Beberapa penegertian laba kotor dikemukakan oleh 

beberapa ahli seperti yang didefinisikan oleh Stice et al (2007:168) yaitu sebagai 

berikut : 
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“Gross profit or often refrred to as Gross margin is defined as the difference 

between the cost of goods sold to sales.” 

 Selain itu menurut Kieso et al (2011:148) yang dimaksud dengan laba kotor 

adalah : 

“Gross profit is the profit earned from net sales minus cost of goods sold 

(COGS). Gross profit provides a useful number for evaluating the 

performance of the company and asses future earning.” 

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa laba kotor (gross profit) 

adalah hasil dari penjualan bersih yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor 

sering disebut dengan gross profit margin. Laba kotor menyediakan informasi yang 

berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menilai laba masa depan. Suatu 

studi atas kecendrungan laba kotor dapat memperlihatkan seberapa sukses perusahaan 

memanfaatkan sumber daya; studi serupa juga dapa menjadi dasar untuk memahami 

bagaimana margin laba telah berubah akibat tekanan persaingan. 

Laba kotor lebih terkendali oleh manajemen karena rekening cost barang 

terjual menentukan daya saing produk dipasar. Manajemen pasti berusaha untuk 

mengendalikan biaya tersebut pada tingkat yang rendah agar produk bisa dijual 

dengan harga yang kompetitif. Rekening yang membentuk cost barang terjual pun 

relative bebas dari pilihan metode akuntansi, jikapun ada itu hanya pilihan antara 

FIFO dan LIFO yang didalam penelitian dibuktikan tidak mempengaruhi keputusan 

investor dan masalah pembebanan biaya overhead pabrik yang sebenarnya tidak 

terlalu mengubah nilai akhir cost barang terjual. Dalam penyusunan laporan laba rugi, 
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laba kotor dilaporkan lebih awal dari dua angka laba lainnya, artinya perhitungan 

angka laba kotor akan menyertakan lebih sedikit komponen pendapatan dan biaya 

dibandingkan angka laba lainnya. Karena semakin detail perhitungan suatu angka 

laba akan semakin banyak pilihan metode akuntansi sehingga semakin rendah 

kualitas laba. 

2.1.4 Return Saham  

2.1.4.1 Pengertian Return Saham 

Menurut Brigham et al (1999:192) pengertian dari return adalah sebagai 

berikut : 

“Measure the financial performance of an investmen”. 

 Pada penelitian ini, return digunakan pada suatu investasi untuk mengukur 

hasil keuangan suatu perusahaan. Menurut Horne dan Wachoviz (1998:26) pengertian 

dari return adalah sebagai berikut : 

“Return as benefit which related with owner that includes cash dividend last 

year which is paid, together with market cost appreciation or capital gain 

which is realization in the end of the year.” 

Menurut Jones (2000:124) pengertian dari return adalah sebagai berikut : 

”Return is yield dan capital gain (loss).” 

(1) Yield, yaitu cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang 

saham (dalam bentuk dividen) 

 (2) Capital gain (loss), yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian 

dengan harga saham pada saat penjualan. 
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Hal tersebut diperkuat oleh Corrado dan Jordan (2000:5) yang menyatakan 

bahwa:  

“Return from investment security is cash flow and capital gain/loss.” 

 Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan 

return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor atas 

investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan capital gain/loss. Return 

saham dapat dibedakan menjadi dua yaitu return sesungguhnya (realized return) dan 

return yang diharapkan atau return ekspektasi. Return sesungguhnya merupakan 

return yang sudah terjadi yang dihitung dari selisih harga sekarang relatif terhadap 

harga sebelumnya. Sedang return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa yang akan datang.  

Return tersebut memiliki dua komponen yaitu current income dan capital gain 

(Wahyudi, 2003). Bentuk dari current income berupa keuntungan yang diperoleh 

melalui pembayaran yang bersifat periodik berupa dividen sebagai hasil kinerja 

fundamental perusahaan. Sedangkan capital gain berupa keuntungan yang diterima 

karena selisih antara harga jual dan harga beli saham. Besarnya capital gain suatu 

saham akan positif, bilamana harga jual dari saham yang dimiliki lebih tinggi dari 

harga belinya.  

Menurut Jogiyanto (2003:109) saham dibedakan menjadi dua: (1) return 

realisasi merupakan return yang telah terjadi, (2) return ekspektasi merupakan return 

yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Berdasarkan 

pengertian return, bahwa return suatu saham adalah hasil yang diperoleh dari 
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investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan 

periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen, maka dapat ditulis rumus (Ross et 

al, 2003:238). 

     
          
    

 

Keterangan: 

  = Return saham pada periode ke-t 

  = Harga saham periode pengamatan 

    = Harga saham periode sebelum pengamatan 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa return yang dapat dipelorehatas investasi 

pada saham biasa terdiri dari dua komponen, yaitu : 

1. Capital Gain (loss), merupakan selisih untung (rugi) dari harga investasi 

sekarang relative dengan harga periode yang lalu. 

2. Yield, merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga 

investasi periode tertentu dari suatu investasi. 

2.1.4.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan yang penting untuk 

mempengaruhi segala macam bentuk transaksi perdagangan di pasar modal tersebut. 

Hal ini disebabkan karena para pelaku di pasar modal akan melakukan analisis lebih 

lanjut terhadap setiap pengumuman atau informasi yang masuk ke bursa efek 

tersebut. Informasi atau pengumuman-pengumuman yang diterbitkan oleh emiten 
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akan mempengaruhi para (calon) investor dalam mengambil keputusan untuk 

memilih portofolio investasi yang efisien.  

Menurut Jogiyanto (2000:351), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi 

setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya 

adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga saham, 

proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengumuman 

yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, sehingga direaksi oleh para 

pelaku di pasar modal. Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi jika pada 

saat transaksi perdagangan terjadi, terdapat perubahan terutama perubahan harga 

saham. Berubahnya harga saham akan mempengaruhi return saham yaitu semakin 

tinggi harga saham berarti semakin meningkat return yang diperoleh investor. 

Menurut Alwi (2003:87) bahwa pergerakan naik-turun harga saham dari suatu 

perusahaan go public menjadi fenomena umum yang sering dilihat di lantai bursa 

efek yang tidak banyak orang yang mengerti atau banyak yang masih bingung 

mengapa harga saham suatu perusahaan bisa berfluktuasi secara drastis pada periode 

tertentu. Sebagai salah satu instrumen ekonomi ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham di suatu bursa efek, baik harga saham individual maupun harga saham 

gabungan misalnya IHSG dan indeks LQ45, yaitu faktor internal (lingkungan mikro) 

dan eksternal (lingkungan makro).  
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Menurut Alwi (2003) lingkungan mikro yang mempengaruhi harga saham 

antara lain : 

1. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, produk baru, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan. 

2. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang, sekuritas yang hybrid, leasing, 

kesepakatan kredit, pemecahan saham, penggabungan saham, pembelian 

saham, joint venture dan lainnya. 

3. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements), seperti perubahan dan penggantian direksi, manajemen dan 

struktur organisasi. 

4. Pengumuman penggabungan pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan 

merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisi dan diakuisisi, 

laporan divestasi dan lainnya. 

5. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan pengembangan, penutupan usaha 

dan lainnya. 

6. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negosiasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 
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7.  Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum 

akhir tahun dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share, price earning 

ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, dan lain-lain. 

Menurut Alwi (2003:88) Sedangkan lingkungan makro yang mempengaruhi 

harga saham antara lain: 

1. Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. 

2. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

3. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan 

pertemuan tahnan, insider trading, volume/harga saham perdagangan, 

pembatasan/penundaan trading. 

4. Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya volatilitas harga saham di 

bursa efek suatu negara. 

5. Berbagai issue, baik dari dalam dan luar negeri, seperti issue lingkungan 

hidup, hak asasi manusia, kerusuhan massal, yang berpengaruh terhadap 

perilaku investor. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam pembahasan ini sebagai informasi bagi investor 

dalam melakukan perhitungan return saham. Perhitungan dengan cara memanfaatkan 

informasi yang berkaitan dengan informasi arus kas dan laba yaitu laba kotor, 

informasi arus kas yang terdiri dari arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus 

kas pendnaan sedangkan laba yaitu hanya laba kotor yg digunakan dalam penelitian 

ini. 

Laporan arus kas dikatakan mempunyai kandungan informasi jika 

menyebabkan investor melakukan penjualan dan pembelian saham. Reaksi tersebut 

akan tercermin dalam harga saham di sekitar tanggal publikasi. PSAK No. 2, 

paragraph 13, menjelaskan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar (IAI, 2009). 

Menurut PSAK No. 2, paragraph 16, menjelaskan bahwa pengungkapan 

terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas 

tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang 

dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan (IAI, 2009). 

Menurut PSAK No. 2, paragraph 17, menjelaskan bahwa pengungkapan terpisah arus 

kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting dilakukan karena berguna untuk 
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memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas (IAI, 

2009). 

Dalam penyusunan laporan laba rugi, laba kotor dilaporkan lebih awal dari 

dua angka laba lainnya, artinya perhitungan angka laba kotor akan  menyertakan lebih 

sedikit komponen pendapatan dan biaya dibanding angka laba lainnya, karena 

semakin detail perhitungan suatu angka laba akan semakin banyak pilihan metode 

akuntansi sehingga semakin rendah kualitas laba (Febrianto, dalam Daniati, 2006). 

Hal ini serupa dengan penelitian Febrianto dan Widiastuty (2005) yang menyatakan 

pasar bereaksi negatif pada pengumuman laba kotor. Arah hubungan negatif ini 

sesuai dengan hasil penelitian Febrianto dan Widiastuty (2005) yang menyatakan 

bahwa pasar di Indonesia berreaksi negatif terhadap angka laba yang diumumkan 

perusahaan. Dan kesimpulan dari penelitian ini memberikan prespektif baru bahwa 

ternyata angka laba kotor lebih mampu memberikan gambaran yang lebih baik 

tentang hubungan antara laba dengan harga saham (Widiastuty, 2006), yang dalam 

penelitian sebelumnya harga saham juga ikut mempengaruhi return saham. 

Return memungkinkan investor membandingkan keuntungan actual ataupun 

keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai investasi pada tingkat 

pengembalian yang diinginkan (Yocelyn, 2012). Seorang investor yang rasional akan 

sangat memperhatikan hasil pengembalian saham karena return saham merupakan 

salah satu indicator untuk mengetahui keberhasilan suatu investasi. 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

2.2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti. Berikut ini adalah matriks penelitian- penelitian 

terdahulu. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Hasil Peneliti Persamaan Perbedaan 

Arlina, 

Sinarwati, 

Lucy Sri 

Musmini 

(2014) 

Pengaruh 

Informasi Arus 

Kas, Laba 

Kotor, Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Return On Asset 

(ROA) Terhadap 

Return Saham 

(Study Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di BEI 2010-

2012) 

Hasil uji t parsial 

menunjukkan bahwa 

arus kas, laba kotor, 

ukuran perusahaan, dan 

return on asset (roa) 

berpengaruh terhadap 

return saham. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil 

uji t yang diterima pada 

taraf signifikan 5% 

(p>0,05). Artinya dapat 

digunakan untuk 

menentukan keputusan 

investasi 

Persamaannya 

yaitu terletak pada 

variabel dependen 

dan independen 

yaitu informasi 

arus kas, laba 

kotor, dan return 

saham. 

Perbedaannya yaitu 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

independen ukuran 

perusahaan dan 

ROA, sedangkan 

dalam penelitian ini 

tidak menggunakan 

variabel tersebut. 

Azilia 

Yozcelyn dan 

Yulius Jogi 

Christiaawan 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Perubahan Arus 

Kas Dan Laba 

Akuntansi 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan 

Berkapitalisasi 

Besar  

Hasil pengujian secara 

parsial menunjukan 

bahwa informasi arus 

kas dari aktivitas 

operasi, aktivitas 

investasi, aktivitas 

pendanaan tidak terbukti 

mempengaruhi return 

saham. Sedangkan 

informasil laba 

akuntansi terbukti 

mempengaruhi return 

saham. 

Persamaannya 

yaitu terletak pada 

variabel dependen 

yaitu return saham. 

Perbedaannya yaitu 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

independen arus 

kas dan laba 

akuntansi, 

sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel informasi 

arus kas dan laba 

kotor. 

Marcellia 

Susan (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi Laba 

Akuntansi Dan 

Arus Kas Serta 

Pengaruhnya 

Pada Harga 

Saham  

 

 

 

Harga saham 

perusahaan 

telekomunasi 

dipengaruhi oleh 

informasi mengenai laba 

akuntansi dan interaksi 

laba akuntansi dengan 

arus kas investasi; 

namun tidak  

Persamaannya 

yaitu terletak pada 

variabel 

independen yaitu 

informasi arus kas. 

 

 

 

 

Perbedaannya yaitu 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

independen laba 

akuntansi dan 

variabel dependen 

harga saham,  
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Peneliti 

 

Judul 

 

Hasil Penelitian 

 

dipengaruhi dengan arus 

kas total maupun arus 

kas operasi, investasi, 

pendanaan, serta juga 

tidak dipengaruhi oleh 

interaksi laba akuntansi 

dengan arus kas operasi 

maupun pendanaan. 

 

Persamaan 

 

 

 

Perbedaan 

 

sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel 

independen laba 

kotor dan variabel 

dependen. 

Satia Nur 

Maharani 

(2010) 

Kandungan 

Informasi Laba 

Bersih Dan Arus 

Kas Terhadap 

Reaksi 

Perubahan 

Return Saham 

Secara parsial dan 

analisis jalur laba bersih 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

dan return saham, 

sementara itu arus kas 

tidak berhasil 

membuktikan memiliki 

pengaruh signifiakn 

terhadap harga saham 

dan return saham.  

Persamaannya 

yaitu terletak pada 

variabel 

independen 

informasi arus kas. 

Perbedaannya yaitu 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

independen laba 

bersih dan variabel 

dependen 

perubahan return 

saham, sedangkan 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

variabel laba kotor 

dan return saham. 

Toto 

Sasongko 

(2010) 

Implikasi 

Komponen 

Laporan Arus 

Kas, Laba 

Kotor, Dan Size 

Perusahaan 

Terhadap 

Expected Return 

Saham 

Menentukan expected 

return dari investasinya, 

investor juga 

menggunakan informasi 

arus kas operasi, laba 

kotor, dan size 

perusahaan sebagai 

ukuran kinerja dan 

menilai prospek 

perusahaan dimasa 

depan.  

Persamaannya 

yaitu terletak pada 

variabel 

independen laba 

kotor. 

Perbedaannya yaitu 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

independen 

komponen laporan 

arus kas, size 

perusahaan, dan 

variabel dependen 

expected return 

saham, sedangkan 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

variabel informasi 

arus kas dan return 

saham. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Return Saham 

Pada dasarnya laporan arus kas adalah melaporkan penerimaan kas, 

pembayaran kas dan perubahann bersih kas dari kegiatan operasi, investasi serta 

pembiayaan perusahaan selama satu periode, dalam bentuk yang dapat merekonsiliasi 

saldo kas awal dan akhir (Kieso et al, 2002:372). Arus kas merupakan bagian dari 

laporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku investor, dimana 

memperoleh return merupakan tujuan utama aktivitas perdagangan para investor di 

pasar modal. 

Arus kas dinilai banyak memberikan informasi tentang kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang 

akan datang (Harahap, 2006:257). Dalam berinvestasi, investor menggunakan 

informasi dari laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk 

meminimalisasi resiko investasinya, karena dalam laporan keuangan dapat diperoleh 

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, aliran kas, dan informasi lainnya 

yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi harga saham. Dari laporan arus kas, 

pembaca dapat memperoleh informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, 

keberhasilan manajemen dalam mengelola kegiatan investasi, efektivitas dalam 

menjalankan strategi investasi dan pendanaan. 
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Informasi yang terkadung dalam laporan arus kas akan sangat berguna bagi 

paara investor, karena menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan yang 

berkaitan dengan kas masuk dan kas keluar yang terdiri dari komponen aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Infromasi yang terkandung 

dalam arus kas akan dijadikan sebagai bahan penafsiran dalam menilai kondisi arus 

kas masa depan suatu perusahaan dan return bagi investor, oleh sebab itu informasi 

dalam arus kas dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi investor untuk 

pengambilan keputusan ekonomi seperti keputusan investasi.  

Arus kas merupakan salah satu indikator nilai pasar perusahaan. Artinya 

perusahaan yang mempunyai arus kas yang tinggi berarti mempunyai nilai pasar yang 

tinggi. Jika informasi yang terkandung dalam arus kas dalam kondisi baik yang 

menggambarkan bahwa kondisi kas di suatu perusahaan juga dalam keadaan yang 

baik, maka hal tersebut akan menarik minat investor untuk berinvestasi sehingga akan 

akan meningkatkan harga saham perusahaan yang berimbas pula pada meningkatnya 

return saham. Jadi semakin baik informasi yang terkandung dalam arus kas 

perusahaan, maka akan meningkatkan pula return saham perusahaan. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

Ho1 : Informasi arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Ha1 : Informasi arus kas berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
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2.3.1 Pengaruh Laba Kotor terhadap Return Saham 

Laba kotor merupakan selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan 

harga pokok penjualan (Stice et al, 2009:215). Semakin tinggi laba kotor akan 

semakin bagus kemungkinan laba bersih perusahaan juga akan meningkat. Investor 

akan menilai bahwa hal ini merupakan hal yang baik, sehingga permintaan saham 

akan naik dan harga saham akan berubah. Harga saham yang berubah akan merubah 

return saham. 

Penjualan dan cost barang yang terjual bersifat variabel, sehingga laba kotor 

yang merupakan hasil pengurangan antara penjualan dan cost barang yang terjual 

dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan variabilitas 

pendapatan dan cost barang yang terjual. Semakin tinggi jumlah laba kotor yang 

didapat oleh perusahaan, mengindikasikan bahwa manajemen mempunyai kinerja 

yang baik, sehingga mampu melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan baik. 

Kemampuan yang baik tersebut kemudian direspon melalui penilaian investor yang 

baik pula, sehingga dapat mempengaruhi jumlah permintaan atas saham perusahaan. 

Dengan meningkatnya jumlah permintaan saham, maka harga saham akan mengalami 

kenaikan dan return saham bagi investor akan terpengaruh (Susanti, 2010). Jadi 

semakin tinggi laba kotor perusahaan, maka akan meningkatkan pula return saham 

perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai 

berikut : 

 

Ho2 : Laba kotor tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
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Ha2 : Laba kotor berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2.3.2 Pengaruh Arus Kas dan Laba Kotor terhadap Return Saham 

Penelitian ini menggunakan informasi arus kas dan laba kotor untuk melihat 

pengaruhnya terhadap return saham karena dapat memebrikan informasi terkait 

kinerja perusahaan untuk para investor atau kreditor sebagai bahan pertimbangan 

dalam menilai kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang. Kedua sumber 

informasi tersebut, merupakan parameter yang sering juga digunakan para investor 

untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Pada saat dihadapkan pada 2 (dua) ukuran 

kinerja tersebut, investor dan kreditor harus yakin bahwa ukuran kinerja yang 

menjadi fokus perhatian mereka mampu merefleksikan kondisi ekonomi perusahaan 

serta prospek pertumbuhan dimasa depan yang lebih baik (Sasongko, 2010:75). 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

Ho3 :  Informasi arus kas dan laba kotor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Ha3 :  Informasi arus kas dan laba kotor berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

 


