
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun lalu, operator seluler cukup gampang menggenjot 

pertumbuhan kinerja hingga dua digit atau minimal 20% pertahun. Kini jangan 

harap pertumbuhan kinerja operator bisa mencapai dua digit lagi. Penyebabnya 

tak lain lantaran persaingan industri seluler kian sengit. Dengan jumlah operator 

yang mencapai 10, mau tidak mau mereka bersaing ketat memperebutkan pasar. 

Imbas persaingan itu memang menguntungkan konsumen, beragam tarif seluler, 

termasuk tarif percakapan dan pesan singkat, turun cukup dalam. Malah beberapa 

operator berlomba membebaskan biaya tarif percakapan ke pelanggan operator 

yang sama di jam tertentu. Ada pula adu promosi sms gratis. Celakanya program 

yang memanjakan konsumen ini justru menjadi bumerang bagi industri 

telekomunikasi. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bisnis operator seluler kian 

melambat. Padahal jumlah pelanggan hampir semua operator tiga besar 

(Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata), meningkat signifikan. Sayangnya 

peningkatan pelanggan berbanding terbalik dengan pendapatan rata-rata operator 

dari pelanggan (average revenue per user) atau yang disebut dengan ARPU. 

Contohnya PT Telkomsel yang saban tahun mengalami penurunan ARPU sebesar 

10%. Ujungnya laba operatorpun semakin menipis. Beban operator yang lain 

adalah biaya operasional, pemeliharaan jaringan, dan biaya pemasaran. Dalam  



kondisi yang serba sulit itu, tak perlu heran jika para operator seluler sibuk 

mencari cara untuk berhemat. Sebab, jika tidak, bisnis mereka benar-benar tamat. 

(Markus S. dkk, Kontan) 

Pada masa kejayaannya perusahaan-perusahaan telekomunikasi mulai 

mendaftarkan perusahaaan mereka ke Bursa Efek Indonesia, PT Indosat Tbk. 

mulai mendaftarkan diri pada  tahun 1994 dan PT Telekomunikasi Indonesia  

pada tahun 1995, seiring berjalannya waktu pada masa itu kian banyak tumbuh 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang mendaftarkan diri ke Bursa Efek 

Indonesia, seperti  PT Bakrie Telecom Tbk., PT XL Axiata Tbk., dan PT Mobile-

8 Telecom yang mendaftarkan diri sekitar tahun 2005-2006. Pasar modal 

memiliki peran yang besar dalam perekonomian suatu negara, termasuk 

Indonesia, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dapat disebut memiliki fungsi 

ekonomi karena sebagai penyedia fasilitas dalam mempertemukan dua 

kepentingan yaitu pihak yang memiliki dana atau investor dan pihak yang 

memerlukan dana. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki dana 

dapat menginvestasikan dana tersebut guna mendapatkan imbalan (return), 

sedangkan pihak yang memerlukan dana (dalam hal ini perusahaan) dapat 

memanfaatkan dana tersebut tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi 

perusahaan. Pasar modal disebut memiliki fungsi keuangan karena pasar modal 

memberikan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana. 

Investasi adalah salah satu bagian dari fungsi ekonomi dalam pasar modal. 

Masyarakat melihat investasi dalam bentuk saham bagi salah satu alternatif yang 



cukup menarik dibandingkan dengan menyimpan uang dalam bentuk tabungan. 

Investasi dalam saham memungkinkan investor untuk memperoleh hasil yang 

besar dalam beberapa alternatif investasi. 

Dalam pasar modal dikenal dengan dua transaksi yaitu melalui bursa dan 

diluar bursa. Salah satu aktivitas di bursa adalah aktivitas yang ditunjukkan 

dengan adanya perdagangan saham. Harga saham di bursa salah satunya 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya penawaran dan permintaan terhadap suatu 

saham. Penawaran dan permintaan oleh investor ini dipengaruhi oleh informasi-

informasi perusahaan penerbit saham, baik informasi yang bersifat kualitatif 

ataupun informasi yang bersifat kuantitatif. 

Salah satu informasi yang bersifat kuantitatif adalah informasi yang 

berasal dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk 

melihat kondisi dan kinerja perusahaan untuk suatu periode tertentu dan berguna 

untuk memperkirakan perkembangan di masa mendatang. Laporan keuangan 

dianggap sebagai sarana utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan 

suatu perusahaan kepada pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Sedangkan 

informasi yang bersifat kualitatif yaitu informasi-informasi yang tidak dapat 

dicerminkan oleh laporan keuangan emiten seperti kondisi pasar di bursa efek 

serta perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari bidang politik, ekonomi, 

moneter, dan peraturan perundang-undangan yang terjadi di dalam dan luar 

negeri. Perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak positif terhadap return 

yang diterima investor dengan naiknya harga saham atau berdampak negatif 

dengan turunnya harga saham. 



Investor sebagai pihak yang menanamkan atau menginvestasikan dananya 

pada suatu perusahaan, perlu memahami dengan baik serta menganalisa kondisi-

kondisi yang terjadi di pasar modal baik kondisi pasar maupun kondisi perusahaan 

dimana investor akan menanamkan dananya. Tujuannya adalah agar investor 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan yang 

akan tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Investasi yang 

diinginkan oleh perusahaan adalah investasi pada perusahaan yang menunjukkan 

perkembangan yang baik dan menghasilkan keuntungan dengan risiko yang 

rendah. Semakin baik kondisi perusahaan maka diharapkan tingkat keuntungan 

perusahaan yang diperoleh akan semakin meningkat. 

Pasar modal banyak sekali menyediakan informasi yang dapat digunakan 

bagi para investor. Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para 

investor dalam mengambil keputusan. Penggunaan informasi keuangan melalui 

laporan keuangan oleh pihak luar yaitu untuk  memutuskan keputusan investasi 

dalam menetukan sumber daya yang akan diinvestasikan, dan juga upaya untuk 

memutuskan pemberian kredit oleh kreditor. Laporan keuangan sebagai sumber 

utama informasi akuntansi disusun sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai. 

Laporan keuangan disusun untuk mengukur kinerja perusahaan yang 

mempunyai tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan. Adapun jenis 

laporan keuangan yang sering  digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah 

laporan laba rugi dan laporan arus kas. 



Informasi tentang laba perusahaan disajikan oleh laporan laba rugi. Net 

income mencermikan penghasilan bersih perusahaan setelah dikurangi semua 

kewajiban. Namun, informasi net income ini tidak selalu menggambarkan 

keberadaan uang tunai/kas yang dimiliki oelh perusahaan, karena laporan laba 

rugi menggunakan basis akrual. Selain itu informasi laba ini terkadang tidak dapat 

dijadikan acuan pokok dalam mengambil keputusan investasi karena terdapat 

probabilitas yang besar akan adanya manipulasi akuntansi, misalnya lewat 

earnings management atau income smoothing. Manipulasi akuntansi ini 

dimungkinkan akibat adanya alternatif dalam metode pencatatan akuntansi, seperti 

misalnya metode pencatatan penilaian persediaan dan metode perhitungan 

depresiasi. Jadi perusahaan yang memiliki net income yang tinggi, belum tentu 

memiliki posisi kas yang mencukupi. 

Laporan arus kas menyediakan informasi yang lebih nyata dibandingkan 

laporan laba rugi. Laporan arus kas perusahaan menggunakan basis kas, sehingga 

lebih relevan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

dalam jangka pendeknya. 

Kinerja perusahaan mencakup kinerja keuangan maupun kinerja non 

keuangan. kinerja keuangan dapat diketahui dalam laporan keuangan perusahaan, 

yang dapat dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Sedangkan 

kinerja non keuangan perlu dilakukan pengukuran-pengukuran khusus di luar 

aspek keuangan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan dari 

prespektif keuangan adalah dengan menilai struktur modal perusahaan. Struktur 

modal adalah perbandingan antara hutang dengan modal sendiri yang digunakan 



oleh perusahaan (Suad Husnan, 2002). Manajer perusahaan harus dapat 

mengambil keputusan yang tepat untuk komposisi hutang dan modal atau struktur 

modal ini untuk memperoleh struktur modal yang optimal, agar dapat 

memperoleh keutungan yang masksimal. Struktur modal yang optimal adalah 

struktur modal yang dapat meminimumkan biaya modal perusahaan dan dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan atau harga sahamnya.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ferta Pramita Sari (2010), 

mahasiswa akuntansi Universitas Padjadjaran, dengan meneliti pengaruh 

komponen arus kas dan struktur modal terhadap perubahan harga saham pada 30 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa komponen arus kas dan struktur modal tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan saham secara positif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek 

penelitian dan periode penelitian yang akan digunakan, dimana penelitian ini 

menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu 2006-2010. Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan telekomunikasi, pemilihan perusahaan 

telekomunikasi didasarkan pada fakta bahwa akhir-akhir ini perusahaan 

telekomunikasi banyak memiliki permasalahan dengan kinerja keuangannya. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui efek dari turunnya performa kinerja keuangan 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi terhadap harga saham yang ada di Bursa 

Efek Indonesia. 



Berdasarkan fenomena dan uraian diatas yang memberikan gagasan dan 

motivasi bagi peneliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul : 

“Pengaruh Komponen Arus Kas dan Struktur Modal Terhadap 

Perubahan Harga Saham” (studi kasus pada perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di BEI periode 2006-2010) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

penelitian diatas, agar penulisan ini terarah dan sesuai dengan tujuannya maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh komponen arus kas terhadap struktur modal pada 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2. Bagaimana pengaruh komponen arus kas terhadap harga saham pada 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

4. Bagaimana pengaruh komponen arus kas dan struktur modal terhadap 

harga saham pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data-data, mencari 

dan mendapatkan informasi sehubungan dengan pengaruh komponen arus kas dan 

struktur modal terhadap perubahan harga saham di perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas  terhadap struktur 

modal pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas terhadap harga saham 

pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

3. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap harga saham 

pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

4. Untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas dan struktur modal 

terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar cakupan penelitian tidak 

terlalu luas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

Pembatasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 



1. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan telekomunikasi di BEI tahun 

2006-2010. 

2. Data penelitian adalah laporan arus kas dan laporan neraca dari 

masing-masing perusahaan selama periode tahun buku 2006-2010 serta 

diasumsikan wajar karena telah diaudit. 

3. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

analisis fundamental, yaitu rasio keuangan mengenai struktur modal 

yaitu Debt to Equity Ratio yang dihitung berdasarkan  data-data dari 

laporan keuangan. 

4. Data penelitian lain yaitu harga penutupan saham tiap tahun penelitian. 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Melalui penelitian yang penulis lakukan, penulis berharap agar hasilnya 

dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

mekanisme penggunaan laporan arus kas dan struktur modal untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan sebagai salah satu dasar 

untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

2. Bagi Investor 

Agar investor menyadari kegunaan analisis fundamental terhadap 

arus kas dan struktur modal baik secara parsial maupun secara 



keseluruhan sebagai salah satu dasar untuk mengambil suatu 

keputusan akuntansi. 

3. Bagi Pihak Lain 

 Sebagai sumber informasi, referensi dan bahan pembanding untuk 

membahas penelitian selanjutnya mengenai topik yang berkaitan. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 Perseroan terbatas (PT) merupakan salah satu jenis perusahaan yang padat 

modal. Hal ini disebabkan karena perseroan terbatas melakukan pemisahan antara 

kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan serta memberikan kesempatan bagi 

pihak luar (manajemen ataupun karyawan perusahaan tersebut) untuk ikut 

menanamkan investasinya baik dalam bentuk utang maupun modal, dalam 

perusahaan. Hal ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memupuk 

dana demi kelancaran kegiatan operasionalnya. 

Salah satu bentuk investasi modal yang paling banyak diminati oleh para 

investor pada saat ini adalah saham. Saham adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang menunjukkan porsi kepemilikan perusahaan 

tersebut. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga memiliki 

dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian jika seseorang membeli saham, 

maka diapun memiliki porsi kepemilikan atas perusahaan itu sebesar porsi saham 

yang dimilikinya. 

Investasi dalam saham selain memungkinkan investor untuk memperoleh 

hasil yang besar tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menderita kerugian. 



Oleh karena itu keberhasilan suatu investasi dalam saham tidak terlepas dari 

pengetahuan dan kemampuan investor dalam mengolah informasi yang ada. Salah 

satu informasi yang digunakan oleh investor adalah melalui laporan keuangan 

perusahaan yang disampaikan secara rutin oleh emiten untuk mewujudkan 

transparansi dan keterbukaan sebagai indikator pasar modal yang sehat. Informasi 

dalam laporan keuangan menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan sutau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan 

perusahaan yang dapat dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

Rasio-rasio keuangan emiten yang akan diperhatikan oleh calon investor, yaitu 

struktur modal, profitabilitas, potensi pertumbuhan dan prospek usaha emiten. 

Perusahaan dapat membuat terget terhadap  struktur modalnya yang dapat 

dijadikan acuan untuk mengambil keputusan keuangan. Target struktur modal 

adalah kombinasi antara hutang dan modal sendiri yang paling menguntungkan 

yang direncanakan oleh perusahaan dalam investasi keuangannya 

Rasio yang sering digunakan untuk menunjukkan struktur modal ini 

adalah rasio hutang terhadap modal sendiri (Debt to Equity Ratio). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangannya. Debt to Equity Ratio mengukur bagian modal sendiri yang menjadi 

jaminan keseluruhan pinjaman. 

Riset mengenai kegunaan informasi akuntansi (laporan keuangan) dalam 

hubungannya dengan return dan harga saham di Bursa Efek Indonesia  telah 



banyak dilakukan, antara lain Machfoedz (1994) oleh IG.K.A Ulupui menguji 

manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perbahan laba dari tahun 1989-1993, 

Kennedy JSP (2003) oleh IG.K.A Ulupui dalam meneliti pengaruh ROA, ROE, 

earninngs per share, profit margin, asset turnoner, rasio laverage, dan debt to 

equity ratio terhadap return saham. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa 

variabel informasi keuangan tersebut berpengaruh signifikan. Selain itu 

Natarsyah. S (2002) oleh IG.K.A Ulupui menganalisis berbagai perubahan 

indikator fundamental dan risiko sistematik terhadap harga saham. Dengan 

mengasumsikan harga saham merupakan fungsi dari ROA, ROE, beta, book 

value, debt/equity dan required rate of return. Setelah melakukan pengujian 

terhadap hipotesis diperoleh hasil bahwa faktor fundamental seperti ROA, 

devidend payout ratio, debt to equity rato, book value equity pershare, dan index 

beta berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 

Laporan keuangan sedapat mungkin harus menggambarkan kondisi 

emiten, penyususnan diharapkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, 

misalnya : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM. Umumnya laporan keuangan terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang disajikan dalam 

berbagai cara seperti laporan arus kas, laporan  perubahan ekuitas pemegang 

saham dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral serta 

tak terpisahkan dari laporan keungan lainnya. 

Salah satu bagian dari laporan keuangan yang biasa digunakan dalam 

menganalisis kinerja perusahaan adalah laporan arus kas. 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. Menurut PSAK No. 2, arus kas 

memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. 

Laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan belum menjamin 

bahwa perusahaaan tersebut memiliki uang kas yang cukup untuk menjalankan 

operasi, melakukan investasi dan membayar hutang-hutang perusahaan benar-

benar harus memiliki kas dan bukan laba bersih. Karena itu amat penting bagi 

investor untuk menganalisis sejauh mana efisiensi perusahaan dalam mengelola 

kas nya. Perusahaan harus menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang 

memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut 

terhadap posisi keuangan perusahaan serta para pengguna laporan untuk menilai 

pengaruh penggunaan aktivitas tersebut terhadap posisi keunagn perusahaan serta 

terhadap jumlah kas dan setara kas. (PSAK No.2) 

Penelitian mengenai arus kas dilakukan oleh Triyono dan Jogiyanto (2000) 

dengan meneliti pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta., 

menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan yang signifikan antara total 

arus kas dengan saham, tetapi bila dilakukan pemisahan total arus kas dalam tiga 

komponen arus kas, yaitu arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 



ternyata terdapat hubungan yang signifikan antara komponen arus kas tersebut 

dengan harga saham. 

Arus kas aktivitas operasi adalah segala masukan dan keluaran kas yang 

diperoleh dari aktivitas penghasilan utama dari pendapatan perusahaan. Arus kas 

dari aktivitas operasi dapat berasal dari penerimaan kas seperti penjualan barang 

dan jasa, royalti, komisi, pembayaran kas pada pemasok barang, pembayaran kas 

kepada karyawan dan lain sebagainya. Nilai arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi dapat mencerminkan bagaimana operasi perusahaan berjalan serta akan 

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajibannya, 

mempertahankan kemampuan operasi, membayar dividen tunai dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Semakin 

baik kemampuan operasi perusahaan, akan meningkatkan niali net profit 

perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai arus kas dari aktivitas operasi yang besar. 

Aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan 

sumberdaya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa 

depan. Aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta 

perolehan dan pelepasan investasi (baik hutang maupun ekuitas) serta property, 

pabrik dan peralatan. Miller dan Rock (1985) oleh Ninna Daniati melakukan 

pengujian mengenai pengaru investasi terhadap return saham. Hasil studi ini 

menemukan bahwa peningkatan investasi berhubungan dengan peningkatan arus 

kas di masa yang akan datang, dan mempunyai pengaruh positif dengan return 

saham pada saat pengumuman investasi baru. Namun hasil studi ini tidak 



konsisten dengan hasil studi Livnat dan Zarowin (1990), yang menemukan 

hubungan yang tidak signifikan antara arus kas investasi dengan return saham. 

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Arus kas 

pendanaan berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh 

para pemasok modal perusahaan. Adapun contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas pendanaan, seperti penerimaan kas dari emisi saham, pembayaran kas 

kepada pemegang saham untuk menarik saham perusahaan, penerimaan kas dari 

emisi obligasi, pinjaman, dividen, pelunasan pinjaman, serta pembayarn kas oleh 

penyewa guna usha san lain sebagainya. Ross (1977) oleh Ninna Daniati 

beragumen bahwa penerbitan hutang merupakan sinyal yang baik untuk menaksir 

arus kas karena pemilik dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya daripada 

menerbitkan saham. Berdasarkan teori ini pasar akan bereaksi positif terhadap 

pengumuman penerbitan hutang. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan ,atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup dari suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi. Menurut Jogiyanto (2000:392), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mangandung nilai positif , maka 



diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan volume perdagangan 

saham. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan 

dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik dan sinyal buruk. Jika 

pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi 

perubahan volume perdagangan saham dan akan berprngaruh terhadap harga 

saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang sehingga investor 

tertarik untuk melakukan perdagangan saham dengan demikian pasar akan 

bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, 

kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan 

saham dapat dilihat dalam efesiensi pasar. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kandungan informasi 

komponen arus kas dan struktur modal memungkinkan para pemakai laporan 

keuangan atau investor untuk menilai kinerja perusahaan. Kinerja yang baik 

dalam hal ini khususnya struktur modal dan arus kas yang baik, tentu akan 

menarik pihak investor dan pasar akan bereaksi positif sehingga akan berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan tersebut. 

 Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat dalam 

bagan berikut : 


