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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan  

Teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen 

dan pemilik perusahaan adalah teori keagenan. Dalam teori keagenan disebutkan 

terdapat dua individu yang saling terkait, salah satu dari dua individu ini menjadi 

agen dan yang lain disebut prinsipal. Menurut Belkaoui, Ahmed Riahi (2006), 

hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara prinsipal dan 

agen untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal termasuk melibatkan 

adanya pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. 

Para pemilik disebut evaluator informasi dalam konteks khusus ini, agen-

agen mereka disebut pengambil keputusan. Evaluator informasi diasumsikan 

bertanggung jawab untuk memilih sistem informasi. Pilihan mereka harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan terbaik 

demi kepentingan pemilik berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka. 

Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga 

memberi akuntan peran yang  penting dalam pembagian risiko antara manajemen 

dan pemilik. Dengan kata lain, aksi-aksi dilakukan oleh agen, sementara fungsi 

utilitas untuk kepentingan akhir adalah milik prinsipal. Karena prinsipal akan selalu 

tertarik pada hasil-hasil yang dihasilkan oleh agen mereka, teori keagenan 

memberikan tiang pokok bagi peranan penting akuntansi dalam menyediakan 

informasi setelah suatu kejadian, yang disebut sebagai peranan pascakeputusan. 

Peran ini seringkali diasosiasikan dengan peran pengurusan akuntansi, dimana 

seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian dalam periode 

yang lain (Hendriksen, Eldon S. dkk., 2000:221). 
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2.1.2 Teori Pensinyalan 

Teori Pensinyalan merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen 

perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan (Brigham, Eugene F dan Joel F Houston, 2010). 

Teori pensinyalan menjelaskan alasan perusahaan memiliki intensif untuk 

melaporkan secara sukarela informasi ke pasar modal meskipun tidak ada mandat 

dari badan regulasi. Pelaporan informasi oleh manajemen bertujuan untuk 

mempertahankan investor yang tertarik pada perusahaan. Informasi keuangan yang 

disampaikan perusahaan bertujuan untuk mengurangi information asymmetry antara 

perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Pihak agen menggunakan pelaporan 

yang disajikan dengan dilengkapi penyajian pos laba komprehensif mengisyaratkan 

kelengkapan informasi yang dengan demikian akan memberi sinyal positif atas 

penerbitan laporan keuangan. Penerbitan laporan keuangan dapat memepengaruhi 

harga saham (Wolk, et al. 2001). 

 

2.1.3 Informasi 

2.1.3.1 Pengertian Informasi 

 Informasi merupakan output dari sebuah sistem informasi. Sumber 

pembentukan informasi adalah data yang kemudian diolah. Sutarman (2009:14) 

menyatakan bahwa: 

“Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan 

cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Informasi 

datang dari data yang akan diproses”. 

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa data sebagai fakta, angka, 

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

merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Sebaliknya, informasi terdiri dari 

data yang telah diinformasikan dan dibuat lebih memadai melalui pemrosesan. 

Idealnya informasi merupakan pengetahuan yang berarti dan berguna bagi 

pemakainya untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan 
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bahwa untuk menjadi sebuah informasi, data terlebih dahulu diolah ke dalam 

bentuk lain yang lebih berguna agar dapat memberikan nilai tambah bagi penerima 

sehingga informasi tersebut dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan 

keputusan, baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang. 

 

2.1.3.2 Jenis-jenis Informasi 

 Menurut Anoraga dan Pakarti (2008:89) pada dasarnya ada tiga jenis 

informasi utama yang perlu diketahui oleh para perantara perdagangan efek, 

pedagang efek, dan investor. Informasi diperlukan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan yang telah menjual efek dan perilaku efek perusahaan tersebut di bursa. 

Ketiga informasi itu adalah: 

1. Informasi yang bersifat fundamental. Informasi ini berkaitan dengan 

keadaan perusahaan, kondisi umum industri yang sejenis, dan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek perusahaan tersebut di 

masa yang akan datang. 

2. Informasi yang berkaitan dengan masalah teknis. Informasi ini 

mencerminkan kondisi perdagangan efek, fluktuasi kurs, volume transaksi, 

dan sebagainya. 

3. Informasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan. Informasi yang 

mencakup kondisi ekonomi, politik, dan keamanan Negara. Informasi ini 

perlu diketahui oleh para pemodal dan pialang perdagangan efek karena 

informasi tersebut dapat mempengaruhi prospek perusahaan serta 

perkembangan perdagangan efeknya, baik secara fundamental maupun 

secara teknikal. 
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2.1.4 Laporan Keuangan 

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Salah satu informasi yang dapat digunakan oleh investor dalam menilai 

suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan 

gambaran umum sebuah perusahaan yang dijabarkan dalam mata uang. Adapun 

laporan keuangan itu sendiri didefinisikan oleh Kieso, et al. (2007:2) sebagai 

berikut: 

“Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini 

menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.” 

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari 

neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca 

menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba-rugi 

memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang 

terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber 

dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas 

perusahaan. Sedangkan menurut Harahap, Sofyan Syafri (2009:105), laporan 

keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada 

saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim 

dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas, laporan posisi keuangan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

untuk perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan 

perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang dilaporkan dalam neraca, perhitungan 

laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan 

keuangan dimana neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas 

perusahaan. Laporan laba-rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode 

tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan 
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atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan 

keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah 

satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.1.4.2 Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No.1 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) terdiri dari komponen-

komponen berikut ini: 

a. Laporan posisi keuangan akhir periode 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. Laporan arus kas selama periode; 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya; dan 

f. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.1.5 Laporan Arus Kas 

2.1.5.1 Konsep Dasar Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas merupakan laporan keuangan dasar yang berisi mengenai 

aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan. Menurut Munawir (2004:159) 

sumber penerimaan kas (aliran kas masuk) dalam suatu perusahaan pada dasarnya 

dapat berasal: 

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud (intangible assets); atau adanya 

penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. 
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2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 

3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) 

maupun hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang jangka panjang 

lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan 

kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya adanya penurunan 

piutang karena adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya 

persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, 

adanya penurunan surat berharga (efek) karena adanya penjualan dan 

sebagainya. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari 

investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengambilan 

kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. 

Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas (aliran kas keluar) dapat 

disebabkan adanya transaksi-transaksi sebagai berikut: 

1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan 

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. 

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang. 

4. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya 

operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian supply kantor, 

pembayaran sewa, bunga, dan premi asuransi. 

5. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen (bentuk pembagian laba 

lainnya secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain 

sebagainya. 

 

2.1.5.2 Pengertian Laporan Arus Kas 

 Keberadaan kas dalam suatu perusahaan dapat dilihat sebagai suatu aliran 

(arus kas). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 paragraf 05 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas 

dan setara kas. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa arus kas merupakan 

jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu periode tertentu. Dengan 
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kata lain arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam pos kas suatu periode 

tertentu. Menurut Kieso et al. (2011) yang dimaksud dengan Laporan Arus Kas 

adalah : 

“The statement of cash flows is a primary statement that reports the cash 

receipts, cash payment and net change resulting form the operating, investing 

and financial activities of an enterprise during a periode”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan 

salah satu bagian utama laporan keuangan, berguna bagi para manajer untuk 

mengevaluasi kegiatan operasi yang baru saja lewat, merencanakan investasi dimasa 

datang dan kegiatan pendanaan, laporan arus kas sangat berguna bagi investor, 

kreditor, dan yang lainnya dalam mengetahui potensi keuntungan. 

Laporan arus kas juga menjadi dasar untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar utang perusahaan yang sudah jatuh tempo. Informasi 

tentang arus kas entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar 

untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas 

menunjukkan sumber penerimaan dan pengeluaran kas selama periode akuntansi. 

Laporan arus kas disusun berdasarkan periode tertentu dan klasifikasi menurut 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). 

 

2.1.5.3 Pelaporan Arus Kas 

Standar dalam penyusunan laporan arus kas bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2. 

persyaratan utama dalam pelaporan arus kas adalah laporan arus kas harus 

mencantumkan penerimaan (arus kas masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar), 

menjelaskan perubahan-perubahan pada kas dan setara kas dan mengungkapkan 

transaksi-transaksi yang signifikan yang tidak mempengaruhi kas, serta 

mengklasifikasikan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan. Menurut Stice, Stice dan Skousen (2007:277), informasi dasar 
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untuk menyiapkan tiga bagian dari bagian arus kas berasal dari bagian-bagian neraca 

dan laporan laba rugi sebagai berikut: 

1. Operating from income statement and current assets and liabilities. 

2. Investing from long-term assets. 

3. Financing from long-term liabilities and owner’s equity. 

Pelaporan arus kas memerlukan unsur-unsur perhitungan dan penyesuaian 

yang terdapat pada neraca dan laporan laba rugi yang mempengaruhi kas dan 

didasarkan pada tiap-tiap tipe aktivitas. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi 

berbeda dengan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Terdapat dua metode 

untuk menghitung dan melaporkan kas bersih dari aktivitas operasi seperti yang 

disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2, yaitu: 

1. Metode Langsung (Direct Method) 

Metode langsung mengungkapkan kelompok dari penerimaan kas bruto dan 

pengeluaran kas bruto. Setiap pos (akun) neraca dan laporan laba rugi diperiksa 

kembali untuk mengetahui jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan sehubungan 

dengan pos tersebut. 

2. Metode Tidak Langsung (Indirect Method) 

Metode tidak langsung mengungkapkan penyesuaian laba atau rugi bersih pada 

laporan laba rugi dari pengaruh transaksi bukan kas, nilai akrual dan penangguhan 

yang tidak mempengaruhi arus kas. 

 

2.1.5.4 Kas dan Setara Kas 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 paragraf 7 mendefinisikan setara kas: 

“Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan 

untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara 

kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang 

dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. 

Karenanya, suatu investasi pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara 

kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu, misalnya tiga bulan atau 

kurang sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak 
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termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara 

kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo 

serta tanggal penebusan (redemption date) telah ditentukan.” 

Kieso et al. (2007:2) mendefinisikan kas sebagai berikut: 

“Kas merupakan aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran 

standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. 

Pada umumnya kas diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kas dan 

setara kas adalah aktiva lancar yang paling likuid dan kecil resikonya terhadap 

perubahan nilai yang signifikan. 

 

2.1.5.5 Tujuan dan Manfaat Informasi Laporan Arus Kas 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) melalui Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.2 paragraf 2 menjelaskan tujuan dan manfaat laporan arus 

kas adalah: 

“Informasi tentang arus kas entitas berguna bagi para pengguna laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan 

ekonomi, pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas 

dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Tujuan 

pernyataan ini adalah memberikan pengaturan atas informasi mengenai 

perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan 

arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan selama suatu periode”.. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2005) informasi dalam laporan arus kas dapat 

membantu para investor, kreditor, dan pihak lainnya menilai hal-hal berikut, yaitu : 

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Tujuan 

utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang akan 

memungkinkan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus 

kas di masa depan. Dengan memeriksa hubungan antara pos-pos seperti 

penjualan dan arus kas dari kegiatan operasi atau arus kas bersih dari kegiatan 
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operasi serta penurunan kas, maka dimungkinkan untuk membuat prediksi 

yang lebih baik atas jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan, 

dibandingkan dengan jika menggunakan dasar akrual basis. 

2. Kemampuan entitas untuk membayar deviden dan memenuhi kewajiban. 

Secara sederhana kas adalah hal yang penting. Jika perusahaan tidak 

mempunyai kas yang cukup, maka gaji karyawan tidak akan dibayar, hutang 

tidak dapat dilunasi, dividen tidak dapat dibayar, dan peralatan tidak dapat 

dibeli. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana kas digunakan dan dari 

mana kas itu berasal. Investor memiliki kepentingan dengan laporan arus kas 

ini karena menunjukkan arus kas yang terjadi dalam perusahaan. 

3. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas 

operasi. Angka laba bersih merupakan hal yang penting karena memberikan 

informasi tentang keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan bisnis dari 

suatu periode ke periode lainnya. 

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

suatu periode. Dengan memeriksa kegiatan investasi perusahaan (pembelian 

dan penjualan aktiva selain produknya), dan kegiatan pembiayaan 

(peminjaman dan pelunasan pinjaman, investasi oleh pemilik dan distribusi 

oleh pemilik), investor dapat memahami dengan lebih baik mengapa aktiva 

dan kewajiban bertambah atau berkurang selama suatu periode. 

Laporan arus kas bermanfaat bagi investor dalam menilai kemampuan 

perusahaan untuk mengelola arus kas, menghasilkan arus kas posistif dimasa yang 

akan datang. Dengan arus kas dapat dibuat sebuah keputusan perusahaan untuk 

rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang terhadap kegiatan-kegiatan usaha, 

investasi, dan pendanaan. 
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2.1.5.6 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas 

menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Pengklasifikasian arus kas 

memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh 

aktivitas tersebut terhadap posisi dan kondisi keuangan perusahaan, ketersediaan kas, 

serta evaluasi hubungan diantara aktivitas itu sendiri. Komponen laporan arus kas 

menurut Kieso et al. (2011), yaitu: 

1. Aktivitas operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi (operating activities) meliputi pengaruh kas 

dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. Maka ini digunakan untuk 

menentukan laba bersih. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Pengertian dari arus kas aktivitas operasi menurut PSAK No.2 (revisi 2009) adalah : 

 “Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas dan 

 aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

 pendanaan.” 

 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan 

utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lainnya selain aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi mencakup kegiatan-kegiatan memproduksi 

barang atau jasa untuk dijual. Arus kas operasi terjadi akibat dari transaksi-transaksi 

yang terjadi dalam aktivitas operasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya 

berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba atau rugi bersih. 

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah (Kieso, et.al, 2011) : 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa. 

b. Penerimaan kas dari bungan dan deviden. 

c. Pembayaran kas kepada pemasok persediaan. 

d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan.  
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e. Pembayaran kas berupa pajak kepada pemerintah. 

f. Pembayaran kas berupa bunga kepada peminjam. 

g. Pembayaran kas untuk beban lainnya. 

2. Aktivitas investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi (investing activity) meliputi (a) perolehan dan 

pelepasan investasi, properti, pabrik dan peralatan dan (b) meminjamkan uang dan 

penagihan pinjaman. Aktivitas investasi perusahaan adalah seluruh aktivitas investasi 

perusahaan dalam aktiva tetap serta efek aktivitas investasi ini ditunjukan untuk 

memperoleh hasil dari investasi yang ditanamkan dalam rangka ekspansi perusahaan 

dan kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah 

(Kieso, et.al, 2011) : 

a. Penerimaan dan pengumpulan dana pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. 

b. Penerimaan kas dari penjualan pinjaman investasi atau modal sekuritas lainnya. 

c. Penerimaan dan penjualan property, pabrik dan peralatan. 

d. Pengeluaran kas untuk property, pabrik, dan peralatan. 

e. Pengeluaran kas untuk pinjaman investasi atau modal sekuritas lainnya. 

f. Pengeluaranm kas untuk memberikan pinjaman. 

3. Aktivitas pendanaan 

Arus kas dari aktivitas pendanaan (financing activity) meliputi (a) perolehan 

kas dari penerbitan hutang dan pembayaran sejumlah hutang yang dipinjam, dan (b) 

perolehan kas dari pemegang saham, pembelian kembali saham, dan pembayaran 

dividen. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencakup arus kas yang berkaitan dengan 

kewajiban jangka panjang dan ekuitas para pemegang saham. Arus kas yang timbul 

dari aktivitas pendanaan sangat berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas 

masa depan oleh para penanam modal perusahaan. Dalam hal ini, pemegang saham 

dapat melihat akibat dari putusan pendanaan dari suatu perusahaan seperti berapa 

jumlah yang dipinjam, berapa jumlah yang telah dilunasi, berapa besar dividen yang 
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dibayarkan dan apakah ada dana dari kontribusi tambahan pemegang saham.Beberapa 

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah (Kieso, et.al, 2011) : 

a. Penerimaan dari hasil penjualan saham biasa. 

b. Penerimaan dari hasil penjualan obligasi, wesel dan hutang lainnya yang bersifat 

jangka panjang. 

c. Pengeluaran untuk pembayaran deviden. 

d. Pengeluaran untuk mendapatkan kembali hutang jangka panjang atau saham biasa 

(treasury shares). 

 

Tabel 2.1 

Contoh Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar 

 

Komponen 

Laporan 

Arus Kas 

Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar 

Aktivitas 

Operasi 

a. Penerimaan kas dari 

penjualan barang dan jasa, 

termasuk penerimaan dari 

piutang akibat penjualan, 

baik jangka panjang atau 

jangka pendek. 

b. Penerimaan bunga 

pinjaman dan penerimaan 

dari surat berharga lainnya 

seperti bunga atau dividen 

a. Pembayaran kas untuk 

membeli bahan yang akan 

digunakan untuk produksi atau 

untuk dijual, termasuk 

pembayaran utang jangka 

pendek atau jangka panjang ke 

supplier. 

b. Pembayaran kas kepada 

supplier lain dan pegawai untuk 

kegiatan selain produksi barang 

dan jasa. 

c. Pembayaran kas kepada 

pemerintah untuk pajak, 

kewajiban lainnya, denda, dan 

lain-lain. 
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Aktivitas 

Investasi 

a. Penerimaan kas dari 

penjualan tanah, bangunan 

dan peralatan, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka 

panjang lain. 

b. Penjualan investasi saham 

dan lainnya. 

a. Pembayaran kas untuk 

membeli aktiva tetap, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka 

panjang lain. 

b. Pembelian saham perusahaan 

lain atau perusahaan sendiri. 

Aktivitas 

Pendanaan 

a. Penerbitan dan 

pengeluaran surat berharga 

dalam bentuk ekuitas. 

b. Penerbitan dan 

pengeluaran obligasi, wesel, 

dan pinjaman jangka 

panjang lainnya. 

a. Pembayaran dividen kepada 

pemegang saham 

b. Pembayaran kas oleh penyewa 

guna usaha (lessee) untuk 

mengurangi saldo kewajiban 

yang berkaitan dengan sewa 

guna pembiayaan (finance 

lease). 

 

2.1.6 Saham 

2.1.6.1 Pengertian Saham 

Menurut Riyanto (2010:240) mengemukakan mengenai pengertian saham 

sebagai berikut: 

“Saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam 

perseroan terbatas, bagi yang bersangkutan yang diterima dari hasil 

penjualan sahamnya akan tertanam di dalam perusahaan tersebut selama 

hidupnya meskipun pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan 

peranan permanen karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual 

sahamnya.” 

Setelah uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan 

bukti kepemilikan seseorang ataupun perusahaan. Saham merupakan salah satu 

instrumen pasar keuangan dan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor 

karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik, yang diperjual 

belikan di Bursa Efek Indonesia.  

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.56 revisi tahun 2010, 

saham biasa memiliki definisi yaitu instrumen ekuitas yang merupakan subordinat 
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dari semua kelompok instrument ekuitas lain. Adapun fungsi saham dalam 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai alat untuk membiayai perusahaan dan terutama sebagai alat untuk 

memenuhi kebutuhan akan modal permanen. 

b. Sebagai alat untuk menentukan pembagian laba. 

c. Sebagai alat untuk mengadakan kombinasi dari perusahaan-perusahaan. 

d. Sebagai alat untuk menguasai perusahaan. 

Menurut Rusdin (2008:68) saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki klaim atas penghasilan 

dan aktiva perusahaan. Nilai saham dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Nilai nominal 

Merupakan nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan, di 

Indonesia saham yang diterbitkan harus memiliki nilai nominal dan untuk satu 

jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu jenis nilai 

nominal. 

2. Nilai Dasar 

Merupakan harga perdana saat saham tersebut diterbitkan. Harga dasar ini 

akan berubah sejalan dengan dilakukannya berbagai tindakan emiten yang 

berhubungan dengan saham, antara lain: Right issue, Stock split, Waran, dan 

lain-lain. 

3. Nilai pasar 

Merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Jika 

bursa sudah tutup maka harga pasar saham tersebut adalah harga 

penutupannya. 

 

2.1.6.2 Jenis – Jenis Saham 

Menurut Darmadji, Tjiptono dan Hendy M Fakhruddin (2012) jenis-jenis 

saham dibagi menjadi: 

1. Ditinjau dari cara peralihan hak, saham dibedakan menjadi: 
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a. Saham atas unjuk (bearer stock) 

Diatas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan 

pemilik saham atas unjuk, seorang pemilik mudah untuk mengalihkan 

atau memindahkannya kepada orang lain, karena sifatnya mirip 

dengan uang. Siapa saja yang memegang saham ini, dialah yang 

dianggap sebagai pemilik dan berhak untuk mengalihkannya, berhak 

atas pembagian dividen, dan berhak untuk ikut hadir dalam 

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

b. Saham atas nama (registered stock) 

Diatas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara peralihannya 

harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen 

peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku 

perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Jika 

sertifikat ini hilang, pemilik dapat meminta penggantian karena 

namanya ada di dalam buku perusahaan. 

2. Ditinjau dari segi manfaatnya, saham dibedakan menjadi: 

a. Saham biasa (common stock) 

Saham biasa merupakan dana dasar, sumber keuangan utama dan 

syarat utama pada perusahaan yang berbadan hukum Perseroan 

Terbatas (PT). Saham biasa bersifat perpetual, yaitu tidak memiliki 

tanggal jatuh tempo karena saham ada selama perusahaan tetap berdiri. 

Pemilik memiliki klaim yang paling akhir terhadap pendapatan dan 

juga harta kekayaan perusahaan pada saat likuidasi. Dividen 

dibayarkan berdasarkan kebijaksanaan rapat dan dewan direksi. 

 

b. Saham Preferen (Preffered Stock) 

Saham Preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik 

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan 
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pendapatan tetap (seperti bunga dan obligasi), tetapi juga bisa 

menghasilkan hasil yang dikehendaki investor.  

 

2.1.6.3 Harga Saham 

Harga saham perusahaan go public selalu berfluktuasi naik dan turun, dan hal 

inilah yang menjadi daya tarik para investor melakukan investasi, karena disamping 

dividen yang diperoleh, juga dimungkinkan untuk memperoleh capital gain dari 

fluktuasi tersebut. Banyak investor yang bingung dan panik, karena fluktuasi harga 

saham dalam hitungan hari atau jam dapat turun drastis, walaupun secara 

fundamental kinerja perusahaan dinyatakan cukup atau baik (Simatupang, Mangasa, 

2010:71). 

Menurut Jogiyanto, Hartono (2009:46) mendefinisakan harga saham sebagai 

nilai pasar (market value) yang merupakan harga dari saham di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Pengertian harga saham 

menurut (Darmadji, Tjiptono dan Hendy M Fakhruddin, 2012:102) adalah:  

“Harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa berubah 

naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Harga saham 

dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan 

detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan 

penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham.”  

Harga suatu saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor baik bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif, misalnya pengaturan perdagangan saham, ketat 

tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku bursa, psikologi investor secara 

keseluruhan yang berubah-ubah dan sebagainya. Secara garis besar faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu, faktor 

pengaruh eksternal, faktor pelaku investor dan faktor kinerja keuangan emiten. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham terbentuk dari 

adanya transaksi yang terjadi di pasar modal yang ditentukan oleh permintaan dan 
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penawaran saham. Selain daripada itu menurut Husnan, Suad (2002:285) menyatakan 

bahwa: 

“Upaya untuk merumuskan bagaimana menentukan harga saham yang 

seharusnya, telah dilakukan oleh setiap analis keuangan dengan tujuan untuk 

bisa memperoleh tingkat keuntungan yang menarik. Meskipun demikian, dari 

hipotesa pasar modal yang efisien sangatlah sulit bagi pemodal untuk terus 

menerus bisa “mengalahkan” pasar dan memperoleh tingkat keuntungan di 

atas normal.” 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memperoleh 

keuntungan di atas normal atas saham yang diperjualbelikan maka akan lebih tinggi 

pula resiko yang ditanggung. Oleh karena itu para investor harus dapat melakukan 

penilaian saham. Menurut Tandelilin, Eduardus (2010:301) menyatakan bahwa 

dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis nilai, yaitu: 

1. Nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan 

perusahaan penerbit saham (emiten). 

2. Nilai pasar, yaitu nilai saham di pasar yang dapat dinilai pada harga 

saham di bursa efek. 

3. Nilai intrinsik (teoritis) saham yaitu nilai saham yang sebenarnya atau 

seharusnya terjadi. Meskipun semuanya dinyatakan dalam per lembar 

saham namun ketiga jenis nilai tersebut ditambah nilai nominal 

umumnya adalah tidak sama besarnya.  

Dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai 

sebenarnya atas saham yang diperjualbelikan adalah analisis fundamental dan 

analisis teknikal. Menurut Jogiyanto, Hartono (2009:89) menerangkan bahwa: 

“Analisis fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham 

dengan menggunakan data keuangan perusahaan.” 

Sedangkan analisis teknikal dijelaskan oleh Tandelilin, Eduardus (2010:392) 

sebagai berikut: 

“Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan saham 

dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti 

informasi harga dan volume.” 
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2.1.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston, J. 

Fred & Eugene F. Brigham (2005) adalah proyeksi laba per saham, saat diperoleh 

laba, tingkat resiko dari proyeksi laba, proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, 

serta kebijakan pembagian dividen. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga 

saham adalah kendala eksternal seperti kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak 

dan keadaan bursa saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham diuraikan 

sebagai berikut; 

1. Tingkat suku bunga 

Tingkat suku bunga dapat dipengaruhi harga saham dengan cara: 

a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dan obligasi. 

Apabila suku bunga naik maka investor akan mendapatkan hasil 

yang lebih besar dari obligasi, sehingga mereka akan segera menjual 

saham mereka untuk ditukarkan dengan obligasi. Penukaran yang 

demikian akan menurunkan harga saham begitu pula sebaliknya. 

b. Mempengaruhi harga saham, hal ini karena bunga merupakan biaya 

bagi perusahaan, maka semakin tinggi bunga semakin rendah laba 

perusahaan. Selain dari itu suku bunga mempengaruhi kegiatan 

ekonomi maka akan mempengaruhi laba perusahaan. 

2. Jumlah kas dividen yang dibagikan 

Kebijakan pembagian dividen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian 

dibagikan dalam bentuk dividen dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba ditahan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan pembagian 

dividen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang 

saham karena jumlah kas dividen yang besar adalah yang diinginkan investor 

sehingga harga saham meningkat. 

3. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan 

Jumlah laba ini diperoleh dari laporan keuangan, umumnya investor 

melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai profit yang cukup baik 
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karena cenderung menunjukkan prospek yang cerah sehingga investor tertarik 

untuk berinvestasi yang nantinya akan mempengaruhi harga saham perusahaan. 

4. Tingkat resiko dan tingkat pengembalian 

Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan 

meningkat maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya semakin 

tinggi resiko semakin tinggi tingkat pengembalian (high risk high return) yang 

diharapkan investor. 

Selain daripada pernyataan tersebut diatas menurut Husnan, Suad (2002:317) 

menyatakan bahwa: 

“…kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat maka harga 

saham akan meningkat. Dengan kata lain profitabilitas akan mempengaruhi 

harga saham.” 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Harga Saham 

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan dari laporan keuangan yang 

dapat berpengaruh terhadap perilaku investor. Tujuan utama manajemen adalah untuk 

memaksimumkan harga saham. Nilai saham didasarkan pada nilai sekarang dari arus 

kas yang diharapkan investor akan diterima di masa mendatang (Weston dan 

Brigham, 2005:54-55). Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan 

membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, karena hal 

tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan 

kepada para pemegang saham suatu perusahaan.  

Kieso dan Weygandt (2010) menjelaskan tujuan laporan arus kas sebagai 

berikut : 

“The primary purpose of a statement of cash flows is to provide relevant 

information about the cash receipt and cash payment if an enterprise during a 

period” 
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Maksud dari kutipan diatas adalah tujuan laporan arus kas memberikan 

informasi yang relevan menganai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu 

perusahaan selama satu periode. 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi pengguna laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arusa kas 

tersebut. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, laporan arus 

kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk 

mengevaluasi perubahan dalam asset bersih perusahaan, struktur keuangan dan 

kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi 

dengan keadaan dan peluang. (PSAK, 2009) 

Laporan arus kas merupakan bagian dari informasi akuntansi yang berguna 

untuk memproduksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang dimiliki dan 

direncakan. Laporan ini juga  digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi di masa 

depan, kebutuhan modalnya dan seumer arus kas masuknya  (J. Wild, 2005) 

Arus kas dari aktivitas operasi (operating activities) meliputi pengaruh kas 

dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban, arus kas dari aktivitas 

investasi (investing activity) meliputi (a) perolehan dan pelepasan investasi, property, 

pabrik dan peralatan, dan (b) meminjamkan uang dan penagihan pinjaman serta arus 

kas dari aktivitas pendanaan (financing activity) meliputi (a) perolehan kas dari 

penerbitan hutang dan pembayaran sejumlah hutang yang dipinjam, dan (b) perolehan 

kas dari pemegang saham, pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Oleh 

karena itu, informasi dari laporan arus kas sangat penting dalam pengambilan 

keputusan bagi investor (Kieso, et. al., 2007). 

Aktivitas suatu perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akan terkait 

dengan kas sehingga kinerja perusahaan akan dapat terlihat dari mutasi-mutasi yang 

terjadi dalam kas. Penambahan kas merupakan peningkatan aktiva yang selanjutnya 

meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ini akhirnya akan 
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direspon secara positif oleh investor pada penilaian harga saham perusahaan yang 

bersangkutan. 

Penelitian dari Nurhadi, Dikdiek (2013) melakukan pengujian arus kas dari 

aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, 

laba kotor, dan size perusahaan terhadap harga saham. Secara garis besar, dalam 

penelitian ini dihasilkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara arus 

kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas 

pendanaan, laba kotor, dan size perusahaan terhadap harga saham. 

Penelitian dari Mutia, Evi (2012) melakukan pengujian informasi laba 

akuntansi dan komponen arus kas terhadap harga saham. Secara garis besar, dalam 

penelitian ini dihasilkan bahwa informasi laba akuntansi, komponen arus kas dari 

aktivitas investasi dan pendanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. Sedangkan komponen arus kas dari aktivitas operasi dan total arus kas 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perusahaan LQ45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. 

Triyono dan Jogiyanto (2000) dalam Meythi (2006) menguji kandungan 

informasi arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dengan menggunakan 

model levels dan return. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan model 

level, total arus kas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham, tetapi pemisahan arus kas ke dalam komponen arus kas operasi, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. 
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Tabel 2.2 

Review Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian 

Terdahulu 
Judul 

Variabel 
Hasil Penelitian 

Independent Dependent 

Nurhadi, 

Dikdiek (2013) 

Pengaruh Informasi 

Komponen Arus Kas, 

Laba Kotor, dan Size 

Perusahaan Terhadap 

Harga Saham 

Informasi 

Komponen Arus 

Kas, Laba Kotor, 

dan Size 

Perusahaan 

Harga Saham 

Informasi Komponen 

Arus Kas, Laba Kotor, 

dan Size Perusahaan 

berpengaruh terhadap 

Harga Saham 

Mutia, Evi 

(2012) 

Pengaruh Informasi 

Laba dan Arus Kas 

Terhadap Harga 

Saham 

Informasi Laba dan 

Arus Kas 
Harga Saham 

Informasi Laba 

Akuntansi, Arus Kas dari 

aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

harga saham 

Arus Kas dari aktivitas 

operasi dan total arus kas 

tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham  

Meythi 

(2006) 

Pengaruh arus kas 

operasi terhadap 

harga saham dengan 

versistensi laba 

sebagai variable 

intervening 

Arus Kas Operasi Harga Saham 

Tidak mempunyai 

pengaruh arus kas operasi 

terhadap harga saham 
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Dalam melakukan analisis, investor dapat menggunakan laporan arus kas 

untuk menilai kinerja perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh PSAK No.2 (2009) 

bahwa informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan meningkatkan daya banding pelaporan kinerja 

operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan 

perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Hal 

ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa pada tahun berikutnya perusahaan 

masih mampu untuk menghasilkan kas dan memberikannya imbalan dalam 

berinvestasi yaitu deviden. Dengan adanya keyakinan ini, akan terciptanya 

ketertarikan investor untuk berinvestasi dan secara tidak langsung akan 

mempengaruhi harga saham. 

Dalam penelitian ini, diharapakan dengan semakin besarnya arus kas dari 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan serta total arus kas 

semakin besar pula kemungkinan naiknya harga saham. Semakin besar arus kas maka 

semakin besar pula kemungkinan harga saham untuk naik dan sehingga 

meningkatnya keuntungan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi laporan arus 

kas memungkinkan para pemakai laporan keuangan atau investor untuk menilai 

kinerja perusahaan. Secara sederhana kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat 

dalam bagan berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh informasi arus kas 

terhadap harga saham bagi investor. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis 

mengajukan 5 hipotesis penelitian yaitu: 

1. Informasi arus kas berpengaruh signifikan terhadap harga saham secara 

simultan. 

2. Informasi arus kas aktivitas operasi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham secara parsial. 

3. Informasi arus kas aktivitas investasi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham secara parsial. 

4. Informasi arus kas aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham secara parsial. 

5. Total arus kas berpengaruh signifikan terhadap harga saham secara parsial. 
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