
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber informasi yang paling umum digunakan di pasar modal adalah 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dengan 

adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah 

menganalisis laporan keuangan tersebut (Kasmir, 2012:7). Informasi akuntansi yang 

terdapat dalam laporan keuangan sangat umum digunakan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan yang kemudian menjadi dasar untuk memperkirakan harga saham. 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. 

Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat 

menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) 

sedangkan pihak 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 imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih (Darmadji, 2006). 

Salah satu jenis laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan adalah 

laporan arus kas. Menurut Pernyataan Standar Akuntanasi Keuangan No.2 revisi 

2009, Informasi tentang arus kas perusahaan berguna bagi para pengguna laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas 

tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, pengguna perlu melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

serta kepastian perolehannya. Tujuannya adalah memberikan pengaturan atas 
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informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu 

perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam suatu periode. Perusahaan 

menyusun laporan arus kas sesuai persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan 

laporan tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap 

periode penyajian laporan keuangan. 

Pengguna laporan keuangan perusahaan berkepentingan untuk mengetahui 

bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. 

Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan 

membagikan dividen kepada investor. Oleh karena itu semua perusahaan wajib 

menyajikan laporan arus kas. 

Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, maka 

laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk 

mengevaluasi perubahan aset neto perusahaan, struktur keuangannya dan 

kemampuannya mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 

penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Informasi 

tersebut juga meningkatkan dan banding pelaporan kinerja operasi berabagai 

perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntasi yang 

berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

Menurut Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim (2012:19) laporan arus kas 

menyajikan informasi aliran kas masuk dan keluar bersih pada suatu periode, hasil 

dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu operasi, investasi dan pendanaan. Laporan 

arus kas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ada beberapa kasus yang di mana perusahaan 

menguntungkan (selalu memperoleh laba) tetapi tidak mampu membayar utang-

utangnya kepada supplier, karyawan dan kreditur-kreditur lainnya. Perusahaan-
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perusahaan yang sedang tumbuh biasanya mengalami kejadian semacam itu seperti 

menguntungkan tetapi tidak mempunyai kas yang cukup. 

Data arus kas dianggap menyajikan informasi utama dalam mengevaluasi 

harga pasar surat-surat berharga. Kas menjadi sangat penting artinya karena 

menggambarkan daya beli umum dan dapat ditransfer segera dalam perekonomian 

pasar kepada individu atau organisasi untuk kebutuhan-kebutuhan khusus mereka 

dalam memperoleh barang dan jasa yang mereka inginkan dan tersedia di dalam 

perekonomian (Hendriksen, 2004). 

Ada banyak alasan mengapa laba menjadi tujuan yang penting tidak saja bagi 

pihak manajemen tetapi juga bagi pihak pemegang saham. Laba dapat digunakan 

sebagai pengukuran atas efisiensi manajemen serta sebagai pengukur keberhasilan 

dan sebagai pedoman pengambil keputusan manajemen di masa yang akan dating. 

Secara umum, laba juga telah diterima sebagai ukuran pengembalian investasi. 

Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin baik suatu bisnis penanaman 

modal (Mangunsong dan Marpaung, 2001). 

Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan banyak memberikan 

manfaat bagi pengguna apabila laporan tersebut dianalisis lebih lanjut sebelum 

digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan. Laporan keuangan perusahaan 

dapat memperoleh informasi tentang kinerja perusahaan, arus kas perusahaan dan 

informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, analisis atas 

laporan keuangan sangat diperlukan untuk memahami informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan tersebut memerlukan ukuran 

tertentu. Ukuran yang umum digunakan adalah rasio keuangan. 

Aktivitas-aktivitas usaha suatu perusahaan sebagian besar akan melibatkan 

kas dan setara kas sehingga dengan melakukan analisis terhadap laporan arus kas 

akan di ketahui kinerja suatu perusahaan dalam satu periode. Kinerja yang baik 

menurut pandangan investor jika perusahaan memberikan pengembalian (return) 

yang tinggi atas investasinya. 
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Investor mempunyai pengaharapan pengembalian atas investasi yang 

dilakukan dan pengembalian investasi direalisasikan dalam bentuk dividen sebagai 

realisasi pengembalian investasi menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi 

sehingga semakin tinggi dividen akan meningkatkan minat investasi bagi investor. 

Meningkatnya minat investasi ini meningkatkan permintaan atas saham yang 

memberikan dividen tinggi yang berarti permintaan atas saham tersebut menjadi 

meningkat. Selanjutnya sesuai dengan teori permintaan dan penawaran, permintaan 

yang tinggi ini akan mengakibatkan harga meningkat karena saham yang beredar 

jumlahnya terbatas. Oleh karena itu laporan arus kas yang mengandung informasi 

mengenai kinerja perusahaan termasuk laba dan komponen pengembalian investasi 

akan mempengaruhi harga saham. 

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi 

yang kuat sebesar Rp7,1 triliun di tahun 2009 karena kinerja bisnis pertambangan 

batubara yang baik di periode tersebut serta mampu menekan peningkatan biaya. 

Penerimaan dari pelanggan naik 48% menjadi Rp25,8 triliun sedangkan pembayaran 

kepada pemasok hanya naik 10,5% menjadi Rp13,3 triliun. Pembelian asset tetap 

Adaro Energy untuk tahun 2009 menurun Rp357 milyar atau 25% menjadi Rp1,1 

triliun. Arus masuk bersih sebesar Rp3,63 triliun di tahun 2009, sebagian besar 

mencerminkan tambahan hutang dari penerbitan obligasi bernilai Rp 7,44 triliun di 

tahun 2009. Adaro Energy sukses mencetak laba bersih menembus Rp 4,367 triliun di 

2009, melejit 392,25% dibanding tahun 2008. Peningkatan terutama didorong oleh 

naiknya pendapatan sebesar 48,89%. Hingga akhir 2009, ADRO mencetak 

pendapatan sebesar Rp 26,938 triliun, melesat 48,89% dari tahun sebelumnya Rp 

18,092 triliun. Beban pokok pendapatan sebesar Rp 15,900 triliun, naik 20,92% dari 

sebelumnya Rp 13,149 triliun. Rasio pertumbuhan beban pokok pendapatan yang 

jauh lebih kecil ketimbang pertumbuhan pendapatan membuat laba kotor melesat 

123,28% menjadi Rp 11,037 triliun dari sebelumnya Rp 4,943 triliun.Beban usaha 

tercatat sebesar Rp 1,109 triliun, naik 51,69% dari sebelumnya Rp 731,374 miliar. 

Laba usaha pun semakin melesat tajam sebesar 135,76% menjadi Rp 9,928 triliun 
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dari sebelumnya Rp 4,211 triliun. Beban lain-lain dibukukan hanya sebesar Rp 1,350 

triliun, naik tipis 4,89% dari sebelumnya Rp 1,287 triliun. Hal itu membuat ADRO 

mencatat laba bersih sebesar Rp 4,367 triliun, melesat 392,25% dari sebelumnya Rp 

887,198 miliar. Harga saham ADRO pada penutupan perdagangan kemarin sebesar 

Rp 1.910 per saham (Bagus, Indro, 2010). 

Berdasarkan uraian latar diatas dan melihat bahwa informasi akuntansi yaitu 

laporan arus kas sangat diperlukan investor sebagai dasar pengambilan keputusan 

investasinya yang akhirnya akan mempengaruhi pergerakan harga saham. Untuk itu 

penulis tertarik untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 

informasi laporan arus kas terhadap harga saham dengan melakukan penelitian ilmiah 

yang berjudul: “Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Industri 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, serta memungkinkan pengguna mengembangkan 

model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan 

dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang 

sama. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang peneliti, 

maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh informasi arus kas terhadap harga saham industri 

manufaktur di BEI periode 2011-2012. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian adalah untuk mempelajari dan menyimpulkan seberapa 

besar pengaruh informasi laporan arus kas terhadap perubahan harga saham. Tujuan 

penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Pengaruh informasi arus kas terhadap harga saham. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian yang 

dilakukan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Penulis dan peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini berguna dalam rangka menambah pengetahuan dan 

pemahaman penulis secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai 

dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan kandungan 

informasi keuangan yang dikaitkan dengan harga saham. 

2. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berarti dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

3. Civitas Akademik 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan 

referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan 

informasi laporan arus kas. 

4. Bagi Investor 

Investor dapat menggunakan analisis arus kas untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya dan 

melihat kinerja perusahaan di bursa saham dalam rangka untuk membeli 

saham suatu emiten di lingkungan Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini mengambil sample pada perusahaan industri manufaktur yang 

telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012. 

Pengambilan sumber data diperoleh dari internet melalui situs www.idx.co.id, 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan Kantor Perwakilan Bursa Efek 

Indonesia yang berlokasi di Jalan Veteran No.10, Bandung. Adapun waktu penelitian 

dilakukan mulai pada bulan September 2014 sampai dengan April 2015. 

http://www.idx.co.id/

