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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pengaruh 

 Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) : 

 “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

Dengan demikian pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana dampak yang 

ditimbulkan dapat berpengaruh terhadap pihak lain, sehingga secara otomatis 

kegiatan yang dilakukan dapat langsung berubah tetapi keadaan yang sebenarnya 

tetap sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengaruh jika dikaitkan 

dengan judul maka suatu daya yang ada atau timbul dari Laba, Laporan Arus 

Kas, Ukuran perusahaan yang membentuk harga suatu saham.  

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) mendefinisikan laporan 

keuangan sebagai berikut : 

“Pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya yang menunjukan kinerja yang 

telah dicapainya serta merupakan laporan akuntansi utama yang 

mengomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam membuat analisis ekonomi dan peramalan di masa yang akan datang 

dan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu 

entitas.” 
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Menurut Islahuzzaman (2012) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut : 

“Informasi akuntansi yang menggambarkan tentang posisi keuangan 

perusahaan serta hasil usaha perusahaan pada periode yang berakhir pada 

tanggal tertentu, yang terdiri atas neraca, daftar laba rugi, perubahan 

ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya.” 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah laporan terstruktur yang dilaporkan oleh manajemen kepada para pemilik 

perusahaan yang berisikan tentang informasi suatu entitas. Informasi tersebut 

berupa neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya. 

2.1.2.1 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) komponen dari laporan 

kuangan terdiri atas : 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang mempresentasikan posisi 

keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Atau merupakan ringkasan 

dari jumlah aset dan yang dimiliki oleh perusahaan serta ekuitas 

pemegang saham 

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  

Laporan laba rugi komprehensif menyajikan seluruh pos pendapatan 

dan beban yang diakui dalam satu periode melalui konsep penandingan 

atau pengaitan (matching concept). Konsep ini diterapkan dengan 

menandingkan atau mengaitkan beban dengan pendapatan yang 

dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. 

 



12 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas selama Periode  

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang 

menyajiikan perubahan laba ditahan dan ekuitas lainnya. 

4. Laporan Arus Kas selama Periode 

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukan 

sumber kas dan penggunaan kas yang masuk atau keluar dalam suatu 

bisnis. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan 

keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilka kas 

dan setara kas serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas 

tersebut. Dimana dalam laporannya, arus kas terbagi berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi.  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan atas apa 

yang disajikan dalam laporan keuangan.  

5.a. Informasi komparatif  

Informasi komparatif yaitu pengungkapan informasi secara komparatif 

dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan 

dalam keuangan periode berjalan. 

6. Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komparatif 

Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 
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keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi  pos-pos dalam laporan 

keuangannya. 

2.1.3 Laba Rugi 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) mendefinisikan laba rugi 

sebagai berikut : 

“Pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen 

pendapatan komprehensif lain. Semua aktivitas operasi perusahaan dalam 

mengelola sumber daya perusahaan akan selalu memberikan hasil yang 

bernilai positif yang berarti laba dan yang bernilai negatif yang berarti rugi.” 

2.1.3.1 Laporan Laba Rugi 

Menurut Munawir (2010) mendefinisikan laporan laba rugi sebagai 

berikut: 

 “Suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang 

diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu.” 

Bentuk penyajian laporan laba rugi yang biasa digunakan menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (2013) ada dua bentuk penyajian laporan laba rugi : 

a. Dalam bentuk satu laporan komprehensif. 

b. Dalam bentuk dua laporan : 

(i) Laporan yang menunjukan komponen laba rugi. 

(ii) Laporan yang menunjukan komponen laba rugi dan menunjukan 

komponen komprehensif lain. 
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2.1.4  Pengertian Laba  

Menurut Soemarso (2005) mendefinisikan laba sebagai berikut : 

“Selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk 

memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.” 

 

Menurut Baridwan (2004) mendefinisikan laba sebagai berikut : 

“Kenaikan modal (aset bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau 

transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi 

atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode 

kecuali yang termasuk dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh 

pemilik.” 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laba berasal dari 

semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan 

mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba di dapat dari 

selisih antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dari 

pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba apabila terjadi sebaliknya 

maka perusahaan mendapatkan rugi. 

2.1.4.1 Jenis-Jenis Laba 

1. Laba Kotor 

Menurut Subramanyam (2005) laba kotor merupakan pendapatan 

dikurangi harga pokok penjualan. Apabila hasil penjualan barang dan 

jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang 

dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi 

perusahaan tersebut untuk bertahan. Format dasar dalam mencari laba 

kotor: 
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Tabel 2.1 

Format Laba Kotor 

Penjualan  

Retur Penjualan 

Potongan Penjualan  

Penjualan Bersih 

Harga Pokok Penjualan  

Laba Kotor 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

 

 

 

XXX 

(XXX) 

XXX 

Sumber : Subramanyam (2005) 

2. Laba Operasi 

Menurut Stice dan Skousen (2004), laba operasi mengukur kinerja 

operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi 

menunjukan seberapa efektif dan efisien perusahaan melakukan 

aktivitas operasinya. Adapun format dasar dalam mencari laba 

operasi: 

Tabel 2.2 

Format Laba Operasi 

Laba Kotor 

Beban Operasi 

Laba Operasi 

XXX 

(XXX) 

XXX 

               Sumber : Stice dan Skousen (2004) 

  



16 

 

3.  Laba Bersih 

Menurut Subramanyam (2005), laba bersih merupakan laba dari 

bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. 

Terbentuk dari selisih laba operasi dengan beban bunga yang hasilnya 

akan dikurangi pajak penghasilan sehingga pada akhirnya akan timbul 

laba bersih. Format dasar dalam mencari laba bersih: 

Tabel 2.3 

Format Laba Bersih  

  

 

 

 

 

      Sumber : Subramanyam (2005) 

2.1.4.2 Tujuan Pelaporan Laba 

Menurut Anis dan Ghozali (2003) mengutarakan bahwa tujuan pelaporan 

laba adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertahan dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam kembaliannya. 

b. Sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen. 

c. Sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak. 

d. Sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu negara. 

e. Sebagai kompensasi dan pembagian bonus. 

f. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

Laba Operasi 

Beban Bunga 

Pajak Penghasilan 

Laba Bersih 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 
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g. Sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran. 

h. Sebagai dasar pembagian deviden. 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaporkannya laba atau 

lebih dikenal dengan laba atau rugi adalah sebagai indikator efisiensi penggunaan 

dana yang digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, penentuan, pengendalian, 

motivasi, prestasi manajemen dan sebagai dasar kenaikan kemakmuran serta dasar 

pembagian deviden untuk para investor yang menanamkan modalnya pada 

perusahaan. 

2.1.5 Pengertian Laba Akuntansi 

Laba akuntansi biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Keberhasilan 

perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri 

karena tujuan utama perusahaan pada dasarnya adalah untuk memperoleh laba 

yang sebesar-besarnya. 

Menurut Belkaoui (2007:213) mendefiniskan laba akuntansi sebagai 

berikut: 

“Perbedaan pendapatan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi 

selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.”  

 

Belkaoui (2007:217) menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki lima 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal 

dari penjualan barang atau jasa. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada posultat periodisasi dan mengacu 

pada kinerja perusahaan pada periode tertentu. 
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3. Laba akuntansi didasarkan pada pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi pengukuran pengakuan 

pendapatan. 

4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran biaya (expenses) dalam 

bentuk cost historis. 

5. Laba akuntansi menghendaki adanya perbandingan antara pendapatan 

dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan. 

Karakteristik laba berkaitan dengan identifikasi sifat laba sehingga 

memungkinkan untuk menganalisa transaksi yang dapat mempengaruhi laba. 

Kualitas laba akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen menjadi pusat 

perhatian oleh pihak eksternal perusahaan. Laba perusahaan yang berkualitas 

adalah laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan 

presepsian dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya. Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba 

merupakan selisih yang diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya-biaya. 

Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi diharapkan dapat digunakan 

antara lain sebagai berikut (Suwardjono,2005) : 

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan 

yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (rate of 

return on invested capital). 

2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 

3. Dasar penentuan besar pengenaan pajak. 

4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 



19 

 

5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan 

publik. 

6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak hutang. 

7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

9. Dasar pembagian deviden. 

Laba akuntansi dalam penelitian ini diukur dari laba bersih setelah pajak 

(Meythi dan Hartono,2012). Laba bersih setelah pajak diperoleh dari selisih 

antara (penjualan bersih+pendapatan)-(HPP)-(beban-beban)-(pajak). 

2.1.5.1 Keunggulan Laba Akuntansi 

Beberapa keunggulan laba akuntansi yang dikemukakan oleh Muqodim 

(2005) adalah sebagai berikut : 

1. Terbukti teruji sepanjang sejarah bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi 

para pemakai dalalm pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laba akuntansi telah diukur dan dilaporkan secara obyektif dapat diuji 

kebenaran sebab didasarkan pada transaksi nyata yang didukung oleh 

bukti. 

3. Berdasarkan prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan laba akuntansi 

memenuhi dasar konservatisme. 

4. Laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama berkaitan 

dengan pertanggungjawaban manajemen. 
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2.1.5.2 Konsep Pengukuran Laba Akuntansi 

Ada beberapa konsep pengukuran laba akuntansi, yaitu : 

1. Konsep pengukuran laba akuntansi berdasarkan aliran-aliran dalam 

akuntansi. 

Menurut Harahap (2004) menjelaskan 4 (empat) aliran metode 

pengukuran laba akuntansi sebagai berikut : 

a. Pemikiran klasik yang berpedoman pada postulat unit of measure dan 

prinsip historical cost yang sering disebut Historical Cost Accounting 

atau Conventional Accounting sebagaimana yang kita anut saat ini. 

Konsep ini dinamakan konsep Accounting Income. 

b. Pemikiran neo klasik yang mengubah postulat unit of measure dengan 

menerapkan perhitungan perubahan tingkat harga umum (general price 

level) dan tetap mempertahankan prinsip historical cost. Konsep ini 

dikenal dengan istilah General Price Level Adjusted Historical Cost 

Accounting (GPLA Historical Accounting) dan perhitungan labanya 

disebut GPLA Accounting Income. 

c. Pemikiran radikal yang memilih harga sekarang (current value) sebagai 

dasar penilaian, bukan historical cost lagi. Konsep ini dikenal dengan 

Current Value Accounting dan perhitungan labanya disebut Current 

Value Accounting dan perhitungan labanya disebut Current Income. 

d. Pemikiran neo radikal yang menggunakan current value tetapi 

disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Konsep ini GPLA 

Current Value Accounting. 
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1. Konsep pengukuran laba akuntansi berdasarkan elemen apa saja yang 

termasuk sebagai laba. 

Menurut Hendriksen (2000) konsep pengukuran laba akuntansi 

berdasarkan elemen apa saja yang masuk sebagai laba sebagai berikut : 

a. Current Operating Concept of Income 

Menurut konsep ini yang masuk sebagai laba akuntansi yaitu : 

1) Perubahan nilai atau peristiwa yang dapat dikendalikan oleh 

manajemen dan terjadi dalam tahun berjalan. 

2) Perubahan relevan yang timbul dari operasi normal. 

Dengan demikian, konsep yang bukan berasal dari tahun berjalan 

seperti prior period adjustments dan bukan berasal dari operasi normal 

seperti extraordinary items tidak masuk sebagai laba, tetapi dimasukkan 

atau dikelompokkan sebagai pos laba ditahan (retained earnings). 

b. All Inclusive Concept of Income 

Menurut konsep ini yang masuk sebagai laba akuntansi adalah seluruh 

perubahan kewajiban kepemilikan atau relevansi perusahaan dalam suatu 

periode, kecuali transaksi modal sehingga semua income baik yang 

berasal dari income operasi dan non operasi dimasukkan ke dalam 

perhitungan laba rugi dan hanya hasil akhirnya saja yang masuk ke dalam 

pos laba ditahan (retained earnings). Baik FASB maupun IAI cenderung 

menggunakan konsep laba menyeluruh ini. Pendukung konsep ini 

menganggap bahwa pengklasifikasian operasi dan non operasi dapat 
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dimanipulasi oleh manajemen karena merekalah yang menentukan 

apakah suatu income berasal dari operasi atau bukan operasi.  

Beberapa konsep laba menurut pihak penerima laba : 

1. Konsep laba sebagai nilai tambah (value added) 

Pada konsep ini perusahaan dipandang sebagai institusi yang harus 

memikirkan dampak terhadap kehidupan orang banyak dan 

mempunyai misi sosial dan ekonomi di atas kepentingan pemilik 

perusahaan. 

2. Konsep laba badan usaha (enterprise net income) 

Konsep ini berasumsi bahwa biaya bunga pajak penghasilan badan 

dan pembagian laba (deviden) adalah pembagian dan laba bersih (net 

income). 

3. Konsep laba bagi investor (net income to investor) 

Pada konsep ini baik para pemegang saham maupun pihak-pihak yang 

memberikan pinjaman jangka panjang sebagai investor karena jangka 

waktu investasinya relatif permanen. 

4. Konsep laba pemegang saham (net income to stockholders) 

Konsep ini menyatakan bahwa net income merupakan pengembalian 

(return) kepada pemilik perusahaan sebagai hasil investasi mereka, 

konsekuensinya adalah pemilik perusahaan baik itu pemegang saham 

biasa maupun pemegang saham preferen sangat berkepentingan 

dengan laba bersih penjualan. 
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5. Konsep laba bagi pemegang hak residu (net income to residual equity 

holders) 

Aplikasi utama dari konsep ini adalah earning per share dan dividend 

per share untuk pemegang saham biasa yang pada pelaporan 

keuangan dianggap sebagai informasi penting. 

   Sedangkan konsep laba menurut Hendriksen (2000) menetapkan 3 (tiga) 

konsep laba akuntansi sebagai berikut : 

1. Konsep Laba Sintaksis (struktural)  

Pada tingklat sintaksis, konsep laba dihubungkan dengan konvensi 

(kebiasaan) dan aturan logis serta konsisten dengan berdasarkan pada 

premis dan konsep yang telah berkembang dari praktik akuntansi yang 

ada. Makna semantik laba yang dikembangkan pada akhirnya harus 

dijabarkan dalam tataran sintaktik. Salah satu penjabarannya adalah 

mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan 

antara pendapatan dan biaya. Konsep laba dalam tataran sintaktik 

membahas mengenai bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. 

Terdapat beberapa kriteria atau pendekatan dalam konsep ini, yaitu 

pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan 

pemertahanan capital. 

Terdapat 3 (tiga) pendekatan pada tingkat sintaksis ini, yaitu: 

a. Pendekatan transaksi, pada prinsipnya pendekatan ini mencatat 

perubahan nilai aktiva dan kewajiban hanya bila diakibatkan 
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dari suatu transaksi baik transaksi internal maupun transaksi 

eksternal. 

b. Pendekatan kegiatan, pada prinsipnya menitik beratkan pada 

penjelasan suatu kejadian atau aktivitas perusahaan daripada 

pelaporan suatu transaksi. 

c. Konsep pemertahanan kapital muncul karena adanya gagasan 

bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian atau imbalan dan 

menikmatinya setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau 

pulih seperdi sedia kala. Harapan umum dalam kegiatan bisnis 

adalah kapital atau investasi yang tertanam selalu berkembang. 

2. Konsep Laba Semantik (interpretatif) 

Pada konsep ini, laba ditelaah melalui hubungannya dengan realita 

ekonomi. Dalam usahanya memberikan makna interpretatif dari 

konsep laba akuntansi. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan 

dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasa 

pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan 

bermakna sebagai informasi. Terdapat beberapa konsep atau fungsi 

laba dalam tataran semantik, yaitu: pengukur kinerja, konfirmasi 

harapan investor, dan sebagai estimator laba ekonomik. 

Para akuntan seringkali merujuk kepada tiga konsep ekonomi, yaitu: 

a. Sebagai pengukur kinerja. Laba dapat diinterpretasi sebagai 

pengukur keefisienan (efisiensi) bila dihubungkan dengan 

tingkat investasi karena efisiensi secara konseptual merupakan 
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suatu hubungan atau indeks. Oleh investor, laba sebagai 

pengukur efisiensi digunakan dalam bentuk kembalian atas 

investasi. Laba dapat merepresentasi kinerja efisiensi karena 

laba menentukan ROI, ROA, ROL sebagai pengukur efisiensi. 

b. Sebagai konfirmasi harapan investor. Perekayasa pelaporan juga 

berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa 

harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu 

tentang kinerja perusahaan memang terealisasi, sehingga laba 

dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi 

harapan-harapan tersebut. 

c. Laba ekonomik adalah adalah dari kacamata investor karena 

keperluan untuk menilai investasi dalam saham yang dalam 

banyak hal bersifat subjektif. 

3. Konsep Laba Pragmatis (perilaku) 

Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk 

menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan memengaruhi 

perilaku sebagaimana diarah, sedangkan dalam teori akuntansi tataran 

pragmatik membahas mengenai apakah informasi laba bermanfaat 

atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Beberapa pendekatan 

laba dalam konsep laba tataran pragmatik yaitu, prediktor aliran kas, 

sarana kontrak efisien, alat pengendalian manajemen, dan kandungan 

informasi laba dalam teori pasar efisien. 

Terdapat 5 (lima) pendekatan pada tingkatan pragmatis ini, yaitu: 
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a. Berdasarkan pendekatan prediktor aliran kas ke investor, 

hubungan logis antara laba dan aliran kas ke investor dan 

kreditor sebagaimana dinyatakan oleh FASB dalam tujuan 

pelaporan keuangan dapat membantu investor dan kreditor 

dalam mengembangkan model untuk memprediksi aliran kas ke 

mereka guna menilai investasi atau kapital. 

b. Pendekatan yang lain adalah perkontrakan efisien. Teori ini 

merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan, sehingga 

didasarkan atas berbagai atau turunan dari teori keagenan, 

sehingga didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi 

hubungan keagenan. Pemasukan angka akuntansi (angka laba) 

dalam kontrak mendorong pihak berkontrak (terutama agen) 

untuk mencapai tujuan kontrak sehinggaa kontrak menjadi 

efisien. 

c. Laba juga dapat digunakan sebagai pengendalian manajemen, 

yaitu sebagai pengukur kinerja divisi atau manajernya. Perilaku 

manajer dikendalikan melalui laba dengan cara mengaitkan 

kompensasi dengan laba sebagai pengukur kinerja. 

d. Efisiensi pasar dalam kaitannya dengan konsep laba dalam 

tataran pragmatik harus dikaitkan dengan sistem informasi 

dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup 

beroperasinya pasar modal. 
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2.1.6 Pengertian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang 

wajib dilaporkan 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. 

Stice (2007), mendefinisikan laporan arus kas sebagai berikut: 

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

cash equivalent.” 

Sedangkan menurut Kieso (2011), mendefinisikan laporan arus kas sebagai 

berikut: 

“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 from an enterprise during a period.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas adalah laporan 

utama yang menyajikan informasi mengenai penerimaan kas, pengeluaran kas, 

dan hasil perubahan dari nilai bersih dari kegiatan operasi, investasi, dan 

pendanaan dari suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. 

2.1.6.1 Tujuan Laporan Arus Kas 

FASB (1997) mengusulkan laporan arus kas digunakan oleh kreditor, 

investor, 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 ketidak 

pastian Arus Kas di masa depan. 
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2. Kemampuan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. 

Jika perusahaan tidak mempunyai kas yang cukup, maka terdapat 

kemungkinan gaji karyawan tidak dibayar, kewajiban tidak dibayar 

deviden tidak bisa dibayar dan peralatan tidak bisa dibeli. Laporan 

Arus Kas menunjukkan bagaimana kas tersebut digunakan dan dari 

mana kas itu berasal. Karyawan, kreditur, pemegang saham, dan 

pelanggan memiliki kepentingan dengan laporan ini karena 

menunjukan arus kas yang terjadi dalam perusahaan. 

3. Alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas 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 non kas 

selama satu periode. Dengan memeriksa kegiatan investasi (pembelian 

dan penjualan aset selain produknya) dan kegiatan pembiayaan 

(peminjaman dan pelunasan pinjaman, investasi dari pemilik dan 

distribusi kepada pemilik), seorang pembaca laporan keuangan dapat 

memahami dengan lebih baik mengapa aset dan kewajiban bertambah 

selama satu periode. 

Sedangkan tujuan laporan arus kas menurut Kieso (2011) adalah: 

“To provide information about cash receipt and cash disbursements during 

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

operating, investing, and financing entityon the basis of cash.” 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan arus kas 

adalah menyediakan informasi tentang aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 
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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. 

2.1.6.2 Komponen Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas 

dalam tiga aktivitas utama yaitu, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas 

pendanaan. Arus kas melalui 3 (tiga) aktivitas tersebut didefinisikan oleh Warren 

(2005) sebagai berikut: 

a) Arus kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating activities) 

Adalah arus kas dari transaksi yang memengaruhi laba bersih. Contoh 

transaksi tersebut antara lain : pembelian dan penjualan barang 

dagangan oleh pengecer atau paritel. 

b) Arus kas dari aktivitas investasi (cash flow from investing activities) 

Adalah arus kas dari transaksi yang meliputi penjualan dan pembelian 

aktiva tetap seperti gedung dan bangunan. 

c) Arus kas dari aktivitas pendanaan (cash flow from financing activities) 

Arus kas dari transaksi yang memengaruhi ekuitas dan hutang 

perusahaan. Contoh transaksi tersebut antara lain penerbitan atau 

penarikan sekuritas atau efek sekuritas dan hutang. 
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A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi mencakup pengaruh kas dari transaksi 

yang menghasilkan pendapatan dan beban, kemudian dimasukan dalam 

penentuan laba bersih. Sumber kas ini umumnya dianggap sebagai ukuran 

terbaik dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup 

untuk dapat melanjutkan usahanya. menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2013), aktivitas operasi adalah: 

“Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (principal revenue-

producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan pendanaan.” 

 

 Definisi menurut Stice (2007) adalah: 

“Operating activites include those transactioin and events associated with 

expenses that enter into determination of net income.” 

Definisi aktivitas operasi menurut Kieso (2011), yaitu: 

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

the determination of net income, such as cash receipts form sales of goods 

and services and cash payments to supplies and employees to obtain 

supplies and to pay expenses.” 

 

Kas tersebut pada umumya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

memengaruhi penetapan laba atau rugi neto. Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas operasi adalah: 

a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa; 

b) Penerimaan kas dari royalti,  fees, komisi dan pendapatan lain; 

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

d) Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan; 
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e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan 

dengaan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya. 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi entitas menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, 

membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. 

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) mendefinisikan arus kas dari 

aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 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. Sedangkan 

menurut Kieso (2011), arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas yang 

meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan 

investasi (baik hutang maupun ekuitas) serta properti, pabrik, dan peralatan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: 

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

aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri; 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta 

aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain; 
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c. Pembayaran kas untuk membeli instrumen hutang 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 diperjanjikan); 

d. Kas yang diterima dari penjualan instrumen hutang dan instrumen 

ekuitas entitas lain dan kepemilikin ventura bersama (selain 

penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau 

instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan); 

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013), aktivitas pendanaan 

(financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. 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. Menurut Kieso (2011), aktivitas pendanaan adalah 

aktivitas yang melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Beberapa 

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya; 

b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham 

entitas; 

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

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya; 

d. Pelunasan pinjaman; 
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e. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiyaan (finance lease).  

2.1.6.3 Format Laporan Arus Kas 

Format umum dari laporan arus kas memperlihatkan hasil dari ketiga 

aktivitas ditambah dengan aktivitas selain kas yang signifikan. Laporan arus kas 

memiliki format sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Format Laporan Arus Kas  

Cash flows from operating activities 

(List individual items) 

       Net cash provided (used) by operating activities 

Cash flows from investing activities 

(List of individual inflows and out flows) 

       Net cash provided (used) by investing activities 

Cash flows from financing activities 

(List of individual inflows and outflows) 

       Net cash provided (used) by financing activities           

 

XX 

XX 

 

 

XX 

 

XX 

 

 

 

XX 

 

XX 

Sumber : Kieso (2011) 
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Perusahaan dapat melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan satu metode berikut: 

a. Metode Langsung. Metode langsung adalah metode yang mengonversi 

pos-pos laporan laba rugi dari dasar akrual ke dasar kas/tunai yang 

titik tolak pada penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas 

untuk pembelian, beban operasi, bayar pajak, dan lain-lain. 

b. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini laba atau rugi neto 

disesuaikan mengoreksi pengaruh dari transaksi non kas, penangguhan 

atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa 

lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait 

dengan arus kas investasi atau pendanaan.  

Adapun format arus kas metode langsung, sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Format Laporan Arus Kas Metode Langsung 

Cash flows from operating activities 

Cash collected from revenues 

Cash Payment from expenses 

Income before income taxes 

Cash Payment for income taxes 

       Net cash provided by operating activities 

 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Sumber: Kieso (2011) 
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Sedangkan perbedaan format arus kas dengan metode tidak langsung 

sebagai berikut:  

Tabel 2.6 

Format Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung  

Net Income 

Adjustment to reconcile net income to 

   Net cash provided by operating activities 

XX 

   Increase in account receivable 

   Increase in account payable 

 

Net cash provided by operating activities 

XX 

XX 

XX 

XX 

Sumber: Kieso (2011) 

2.1.7 Pengertian Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. 

Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin banyak modal yang ditanamkan, 

lebih mudah memasuki pasar modal, memperoleh penilaian kredit yang tinggi dan 

dapat membayar bunga yang lebih rendah untuk dana yang dipinjam. Menurut 

Sudarmadji dan Sularto (2007), terdapat berbagai indikasi yang biasanya 

digunakan untuk mewakili size perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, 

jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. 

Daniati dan Suhairi (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah: 

“Salah satu tolak ukur yang menunjukan besar kecilnya perusahaan adalah 

aktiva dari perusahaan tersebut.” 
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Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai ukuran 

perusahaan yaitu suatu tolak ukur yang dimiliki satu perusahaan dan dapat 

dihitung berdasarkan total ekuitas, rata-rata penjualan, total aset. 

2.1.8 Saham 

Menurut Warsono (2001) saham adalah sebagai berikut: 

“Saham adalah suatu tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan saham akan 

memperoleh dana dalam bentuk ekuitas, sedangkan bagi investor akan 

memperoleh penghasilan berupa deviden dan keuntungan.” 

 

Menurut Rusdin (2008) saham adalah sebagai berikut: 

“Sertifikat yang menunjukan buku kepemilikan suatu perusahaan, dan 

pemegang saham memiliki has klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.” 

Dari penjelasan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa saham adalah suatu bentuk kepemilikan atau bukti otentik 

yang dibuat untuk menandakan seseorang tersebut ikut serta dalam kepemilikan 

perusahaan yang dapat dinyatakan dalam nilai nominal (uang) dan dapat diperjual 

belikan. Dalam praktiknya terdapat beberapa saham yang diperdagangkan 

dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh bagi pemegang 

saham. Nilai saham terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Nilai Nominal (Nilai Pari) 

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. 
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2. Nilai Dasar 

Pada prinsip harga dasar saham ditentukan dari 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, dll. 

3. Nilai Pasar 

Merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, 

jika bursa sudah tutup maka harga saham tersebut adalah harga 

penutupannya. 

2.1.8.1 Jenis-jenis Saham 

Menurut Rusdin (2008) berdasarkan atas cara peralihan, saham dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu: saham atas tunjuk (berarer stock), dan saham atas nama 

(registered stock). 

1. Saham atas Tunjuk (Bearer Stock), adalah saham yang tidak ditulis 

nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke 

investor lain. 

2. Saham atas Nama (Registered Stock), adalah saham yang ditulis 

dengan jelas siapa pemiliknya. Dimana cara peralihannya. Dimana 

cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan 

dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam 

buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang 

saham. Apabila terjadi kehilangan, pemegang saham tersebut dengan 

mudah mendapat penggantiannya. 
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Sedangkan berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham, 

dibedakan menjadi 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Menurut Rusdin (2008) saham biasa merupakan jenis efek yang 

paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari 

masyarakat dan juga merupakan yang paling populer di pasar modal. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Menurut Rusdin (2008) saham preferen adalah yang berbentuk 

gabungan antara obligasi dan saham biasa. Jenis saham ini sering 

disebut dengan sekuritas campuran. Saham preferen sama dengan 

saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan juga 

mewakili kepemilikan dari modal. Dilain pihak saham preferen sama 

dengan obligasi karena jumlah devidennya tetap selama masa berlaku 

dari saham, memiliki klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, memiliki 

hak tebus, dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. 

Pada dasarnya terdapat dua keuntungan dan manfaat investasi pada saham 

menurut Rusdin (2008), yaitu:  

1. Dividen  

Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh 

dewan direksi dan disetujui didalam rapat umum pemegang saham. 

Selain itu dividen terbagi kedalam dua bagian yaitu dividen tunai dan 

dividen saham, dividen tunai dilakukan jika emiten membagikan 



39 

 

dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai, sedangkan 

dividen saham dilakukan jika emiten membagikan dividen kepada 

pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut. 

2. Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual 

sehingga investor dapat menikmati capital gain jika harga jual 

melebihi harga beli saham tersebut. 

2.1.9 Harga Saham 

Harga saham adalah harga suatu saham pada saat tertentu yang ditentukan 

oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan 

di pasar modal. Pengertian harga saham menurut Martono dan Harjito (2007) 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi, 

pendanaan (termasuk kebijakan deviden) dan pengelolaan aset.” 

Sedangkan menurut Rusdin (2008) harga saham: 

“Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan penawaran atau 

kekuatan tawar menawar. Makin banyak orang yang ingin membeli, maka harga 

saham tersebut cenderung naik. Sebaliknya, makin banyak orang yang ingin 

menjual saham, maka saham tersebut akan bergerak turun.” 

Harga saham dalam penelitian ini diukur dari harga saham pada saat 

penutupan (closing price). (Meythi dan Hartono, 2012) 
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2.1.9.1 Teori yang Melatarbelakangi Harga Saham 

  Signalling Theory 

  Menurut Brigham dan Houston (2001: 78) isyarat atau sinyal adalah 

salah satu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal 

ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan publik. 

 Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Spense di dalam 

artikelnya tahun 1973. Teori tersebut menyatakan bahwa pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan 

datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006: 5).  

 Teori ini menunjukkan bahwa pengeluaran investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan memberikan sinyal, khususnya kepada investor maupun kreditur 

bahwa perusahaan tersebut akan tumbuh di masa mendatang.  

 Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perushaan kepada pihak di luar perusahaan. 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. Informasi tersebut akan 

berguna bagi investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil 

keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan dan semua pelaku sudah 

menerima informsi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 
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menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Jika 

pengumuman tersebut dianggap sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi 

perubahan volume perdagangan saham.  

2.1.9.2 Analisis Terhadap Harga Saham 

Terdapat dua model dan teknik analisis dalam penilaian harga saham 

yaitu, analisa fundamental dan analisis teknikal. 

1. Analisis Fundamental  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) Analisis Fundamental, 

merupakan salah satu cara untuk melakukan  penilaian saham dengan 

mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan 

kondisi makro ekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan hingga 

berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan. 

Dengan demikian, analisis fundamental merupakan analisis yang 

berbasis pada tingkat data riil untuk mengevaluasi atau memproyeksi 

nilai suatu saham. Beberapa data atau indikator yang umum 

digunakan, antara lain: pendapatan laba, pertumbuhan penjualan, 

imbal hasil atau pengembalian atas ekuitas (return on equity), margin 

laba (profit margin), dan data-data keuangan lainnya sebagai sarana 

untuk menilai kinerja perusahaan dan potensi pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Analisis Teknikal 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) Analisis teknikal, 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penilaian saham, 
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dimana dengan metode ini para analis melakukan evaluasi saham 

berbasis pada data statistik yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan 

saham, seperti harga saham dan volume transaksi. Dengan berbagai 

grafik yang ada serta pola-pola grafik yang terbentuk, analisis teknikal 

mencoba memprediksi arah pergerakan harga saham ke depan. 

Analisis teknikal atau sering disebut chartist percaya bahwa 

perkembangan atau kinerja saham dan pasar di masa lalu merupakan 

cerminan kinerja ke depan. 

2.1.9.3 Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Dalam melakukan pembelian saham, seorang investor tidak akan 

melakukan pembelian sebelum melakukan penilaian terhadap perusahaan penerbit 

saham (emiten), dalam lazimnya seorang investor awam akan menilai baik 

buruknya sebuah emiten dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

Menurut Alwi (2003), ada beberapa faktor yang memengaruhi pergerakan harga 

saham atau indeks harga saham, antara lain: 

1. Faktor Internal (Lingkungan Mikro) 

a. Pengumuman tentang pemesaran, produksi, penjualan seperti 

periklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk 

baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan 

penjualan 

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berkaitan dengan ekuitas dan hutang. 
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c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of 

director announcements), seperti perubahan dan pergantian 

direktur, manajemen, dan struktur organisasi. 

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan 

merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian 

dan diakuisisi, laporan divestasi lainnya. 

e. Pengumuman investasi (investment anouncements), seperti 

melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan  

usaha lainnya. 

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labor announcements), seperti 

negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. 

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah tahun fiskal, earning per 

share (EPS) dan dividend per share (DPS), price earning ratio 

(PER), net profit margin (NPM), return on asset (ROA), dan 

lainnya. 

2. Faktor Eksternal (Lingkungan Makro) 

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga 

tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai 

regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. 

b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan 

karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya, dan 

tuntutan perusahaan terhadap manajernya. 
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c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga 

saham perdagangan, pembatasan/penundaan trading 

d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya 

pergerakan harga saham di bursa efek suatu Negara. 

e. Berbagai isu dari dalam negeri dan luar negeri. 

f. Kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian tentang harga saham telah banyak dilakukan 

sebelumnya antara lain Irianti (2008), Lestari (2011), Mutia (2012), 

Meythi dan Selvy (2012), Pradipta (2015). 

1. Irianti (2008) dengan judul penelitian pengaruh kandungan informasi 

arus kas, komponen arus kas, dan laba akuntansi terhadap harga dan 

return saham. Variabel independen yang digunakan adalah informasi 

arus kas, komponen arus kas, laba akuntansi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa informasi arus kas dengan indikator arus kas 

operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan laba akuntansi 

dengan indikator laba setelah pajak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

2. Lestari (2011) dengan judul penelitian pengaruh informasi arus kas 

dan laba akuntansi terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Variabel independen yang digunakan adalah 
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informasi arus kas dan laba akuntansi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa informasi arus kas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Sedangkan laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

3. Mutia (2012) dengan judul penelitian pengaruh informasi laba dan 

arus kas terhadap harga saham. Variabel independen yang digunakan 

adalah informasi laba akuntansi, komponen arus kas dan total arus 

kas. Hasil penelitian menunjukan bahwa laba akuntansi berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan komponen arus kas dan 

total arus kas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

4. Meythi dan Selvy (2012) dengan judul penelitian pengaruh informasi 

laba dan arus kas terhadap harga saham. Variabel independen yang 

digunakan adalah laba bersih, arus kas operasi, arus kas investasi, arus 

kas pendanaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa laba bersih 

berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan arus kas 

operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

5. Nurhadi (2013) dengan judul pengaruh informasi komponen laporan 

arus kas, laba kotor, dan size perusahaan terhadap harga saham pada 

perusahaan industri food dan beverages yang terdaftar di BEI. 

Variabel independen yang digunakan adalah arus kas, laba kotor, dan  

size  perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa arus kas dari 

aktvitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, laba kotor,  size 
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perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan arus 

kas dari aktivitas investasi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

6. Pradipta (2015) dengan judul pengaruh laba dan arus kas terhadap harga 

saham studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Variabel independen yang 

digunakan adalah laba dan arus kas. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

laba berpengaruh signifikan terhadap harga saham,. Sedangkan arus 

kas tidak perbengaruh terhadap harga saham. Ringkasan penelitian-

penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat 

dilihat pada tabel 2.7 berikut: 
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Tabel 2.7 

Penelitian Terdahulu 

No.  Penulis Judul Kesimpulan / Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Irianti, 

Tjiptowati 

Endang (2008) 

Pengaruh 

Kandungan 

Informasi Arus 

Kas, Komponen 

Arus Kas, dan 

Laba Akuntansi 

terhadap Harga 

dan Return 

Saham. 

1. Total arus kas berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

2. Arus kas dari aktivitas operasi, 

investasi, pendanaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

3. Laba akuntansi berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga 

saham. 

4. Secara simultan informasi arus kas 

komponen arus kas, dan laba 

akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Persamaan penelitian 

penulis dengan 

penelitian Irianti, 

Tjiptowati Endang 

(2008) yaitu sama-sama 

menggunakan variabel 

independen laba 

akuntansi dan arus kas, 

serta variabel dependen 

menggunakan harga 

saham. 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 

variabel 

independen. Pada 

penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

ukuran perusahaan, 

hanya 

menggunakan 

variabel independen 

laba akuntansi dan 

arus kas. 

2. Lestari, 

Dessiana Wahyu 

Pengaruh 

Informasi Arus 

1. Secara parsial informasi arus kas 

dari aktivitas operasi, aktivitas 

Persamaan penelitian 

penulis dengan 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 



 

 

48 

 

(2011) Kas dan Laba 

Akuntansi 

terhadap Harga 

Saham (Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI) 

investasi, aktivitas pendanaan 

dan total arus kas tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. 

2. Secaara parsial, laba akuntansi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham 

3. Secara simultan, informasi arus 

kas dan laba akuntansi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham 

 

 

 

penelitian Lestari 

Dessiana Wahyu 

(2011), yaitu sama-

sama menggunakan 

variabel independen 

laba akuntansi dan arus 

kas, serta variabel 

dependen menggunakan 

harga saham. 

variabel 

independen. Pada 

penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

ukuran perusahaan, 

hanya 

menggunakan 

variabel independen 

laba akuntansi dan 

arus kas. Selain itu 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI, 

sedangkan dalam 

penelitian ini 
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menggunakan 

perusahaan yang 

termasuk ke dalam 

Indeks LQ 45 

periode 2010-2014. 

3. Mutia,Evi 

(2012) 

Pengaruh 

Informasi Laba 

dan Arus Kas 

Terhadap Harga 

Saham  

1. Secara parsial, informasi laba 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

2. Secara parsial, komponen arus 

kas dari aktivitas operasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham, komponen dari 

aktivitas investasi berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, 

dari aktivitas pendanaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

3. Secara parsial, total arus kas 

tidak berpengaruh signifikan 

Persamaan penelitian 

penulis dengan 

penelitian Mutia, Evi 

(2012) yaitu sama-sama 

menggunakan variabel 

independen laba 

akuntansi dan arus kas, 

serta variabel dependen 

menggunakan harga 

saham. 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 

variabel 

independen. Pada 

penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

ukuran perusahaan, 

hanya 

menggunakan 

variabel independen 

laba akuntansi dan 

arus kas. 
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terhadap harga saham. 

4. Secra simultan, dari komponen 

arus kas yaitu dari aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, 

aktivitas pendanaan terhadap 

harga saham tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan. 

4. Meythi dan 

Selvy Hartono 

(2012) 

Pengaruh 

Informasi Laba 

dan Arus Kas 

Terhadap Harga 

Saham. 

1. Secara parsial, laba berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

2. Secara parsial, arus kas dari 

aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, aktivitas pendanaan tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

3. Secara simultan, laba, arus kas dari 

aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham.  

Persamaan penelitian 

penulis dengan 

penelitian Meythi dan 

Selvy Hartono (2012) 

yaitu sama-sama 

menggunakan variabel 

independen laba 

akuntansi dan arus kas, 

serta variabel dependen 

menggunakan harga 

saham. 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 

variabel 

independen. Pada 

penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

ukuran perusahaan, 

hanya 

menggunakan 

variabel independen 

laba akuntansi dan 
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arus kas. 

5. Nurhadi, 

Diekdiek (2013) 

Pengaruh 

Informasi 

Komponen Arus 

Kas, Laba Kotor 

dan Size 

Perusahaan 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan di 

Industri Food dan 

Beverages yang 

terdaftar di BEI. 

1. Secara parsial arus kas dari aktivitas 

operasi tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

2. Secara parsial arus kas dari aktivitas 

investasi berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

3. Secara parsial arus kas dari aktivitas 

pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

4. Secara parsial laba kotor tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

5. Secara parsial size perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

6. Secara simultan arus kas aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, laba 

kotor, dan size perusahaan 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 

Persamaan penelitian 

penulis dengan 

penelitian Nurhadi 

Diekdiek (2013) yaitu 

sama-sama 

menggunakan variabel 

independen arus kas, 

dan ukuran perusahaan, 

serta variabel dependen 

menggunakan harga 

saham. 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 

variabel 

independen. Pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan laba 

kotor, penelitian 

penulis 

menggunakan laba 

akuntansi, serta 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan objek 

penelitian industri 

food dan  beverages 

yang terdaftar di 

BEI, sedangkan 
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penulis 

menggunakan objek 

perusahaan yang 

terdaftar di Indeks 

LQ 45 periode 

2010-2014 

6. Pradipta, Arma 

Abdullah (2015) 

Pengaruh Laba 

dan Arus Kas 

Terhadap Harga 

Saham ( Pada 

Perusahaan 

Makanan dan 

Minuman yang 

Terdaftar di BEI 

periode 2008-

2012) 

1. Secara parsial, laba berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

2. Secara parsial, arus kas tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

3. Secara simultan, laba dan arus kas 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Persamaan penelitian 

penulis dengan 

penelitian Pradipta 

Arma Abdullah (2015) 

yaitu sama-sama 

menggunakan variabel 

independen laba 

akuntansi dan arus kas, 

serta variabel dependen 

menggunakan harga 

saham. 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 

variabel 

independen. Pada 

penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

ukuran perusahaan, 

hanya 

menggunakan 

variabel 

independen laba 

akuntansi dan arus 
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kas. Selain itu pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI, 

sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

perusahaan yang 

termasuk ke dalam 

Indeks LQ 45 

periode  

2010-2014  

 

7 Jabbari, 

Hossein, 

 
 Cash Flow, 

The research results indicated a 

significantly inverse relationship 

Persamaan dari 

penelitian ini adalah 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 
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Zeinolabedin 

Sadeghi, Seyed 

Ali Askari 

(2013) 

Earning Opacity 

and its Impact on 

Stock Price Crash 

Risk in Tehran 

Stock Exchange 

between operating cash flow and 

stock price crash risk. Moreover, a 

significantly inverse relationship 

existed between operating cash flow 

and earning opacity; i.e. the higher 

the operating cash flow, the lower 

the earning opacity 

sama-sama 

menggunakan arus kas 

sebagai variabel 

independen. 

variabel independen 

yaitu earning 

opacity 

(ketidakjelasan 

penghasilan) dan 

variabel dependen 

stock price crash 

risk, serta objek 

penelitian yang 

berbeda. 

8 Khanji, Ibrahim 

Marwan, Ahmad 

Zakaria Siam 

(2015) 

The Effect of 

Cash Flow on 

Share Price of the 

Jordanian 

1) There is no statically significant 

relationship between operational, 

investment share price of the 

Jordanian 

commercial banks listed in Amman 

stock exchange. 

2) To a certain degree, Jordanian 

commercial banks do not differ from 

Persamaan dari 

penelitan sebelumnya 

dan penelitian penulis 

adala penggunaan 

Perbedaannya yaitu 

terletak pada 

penggunaan 

variabel independen 
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Commercial 

Banks Listed in 

Amman Stock 

Exchange 

shareholding companies in other 

sectors 

in regard to cash flow and its 

relationship with stock price. 

3) The low percentage of those who 

use operational investment and 

financing cash flow, individually or 

jointly 

as an indicator to determine 

Jordanian commercial banks share 

price for investment purposes. 

4) Financial awareness culture still 

insufficient in regard to the 

significance operational, investment 

and 

financing cash flow whether 

individually or jointly, as an 

financial analysis instrument and 

determining share 

price of the Jordanian commercial 

banks. 

variabel independen 

yaitu cash flow (arus 

kas), dan variabel 

dependen share price 

(harga saham). 

peneliti sebelumnya 

hanya 

menggunakan cash 

flow sebagai 

variabel 

independen. 

Sedangkan dalam 

penelitian ini 

penulis 

menggunakan laba 

akuntansi, 

komponen arus kas, 

dan ukuran 

perusahaan sebagai 
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variabel 

independen. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi 

perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi menyediakan 

informasi bagi investor dan kreditor untuk membantu mereka meramalkan jumlah, 

waktu dan ketidakpastian dari laba masa depan. Semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan, maka perusahaan akan mampu membagikan deviden yang 

semakin besar dan akan berpengaruh terhadap return saham secara positif. Laba 

akuntansi atau penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal (Andayani, 2014). 

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, 

cenderung harga sahamnya juga akan meningkat. Maksudnya jika perusahaan 

memperoleh laba yang semakin besar, maka secara teoretis perusahaan akan 

mampu membagikan deviden yang semakin besar dan akan berpengaruh secara 

positif terhadap return saham. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linda 

dan Syam (2005) menyebutkan bahwa peningkatan laba akuntansi dapat 

mendorong investor untuk lebih tertarik dalam membeli saham perusahaan. 

Ketertarikan investor untuk membeli saham perusahaan akan dapat meningkatkan 

harga saham perusahaan dan berujung pada menginkatnya return saham 

perusahaan. Hal ini dikemukakan pula oleh Simamora (2000) bahwa, laba yang 

meningkat dari waktu ke waktu membuat investor tertarik dengan saham 
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perusahaan dengan begitu harga saham meningkat. Laba yang tinggi akan 

mendorong investor untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan karena 

tertarik akan laba investasi yang lebih tinggi, ini secara langsung akan mendorong 

pada peningkatan harga saham dan return saham perusahaan Yocelyn dan 

Christiawan (2012). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Irianti (2008), dan Lestari (2011) menunjukan bahwa laba akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

2.3.2 Pengaruh Arus Kas Aktivitas Operasi Terhadap Harga Saham  

Arus kas operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan atau transaksi yang masuk atau keluar dari dalam 

penentuan laba bersih. Meliputi arus kas yang dihasilkan dan dikeluarkan dari 

transaksi yang masuk determinasi atau penentuan laba bersih (net income). 

Sehingga makin tinggi arus kas dari aktivitas operasi menunjukan perusahaan 

mampu beroperasi secara profitable, karena aktivitas operasi saja perusahaan 

dapat menghasilkan kas dengan baik. Pemisahan total arus kas ke dalam tiga 

komponen arus kas, khususnya arus kas operasi, mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap harga saham (Triyono dan Hartono, 2000).  

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi menentukan apakah dari 

kegiatan operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Sehingga adanya perubahan arus kas dari kegiatan operasi 

yang akan memberikan sinyal positif kepada investor, maka investor akan 
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membeli saham perusahaan tersebut. Tingginya minat investor untuk membeli 

saham akan meningkatkan pula harga saham perusahaan tersebut (Andayani, 

2014). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irianti (2008) yang 

menunjukan bahwa arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

2.3.3 Pengaruh Arus Kas Aktivitas Investasi Terhadap Harga Saham 

Arus kas investasi merupakan arus kas yang mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan. Aktivitas investasi meliputi perolehan dan penjualan 

investasi serta investasi pada aset jangka panjang yang produktif, seperti pabrik,  

dan peralatan. Termasuk didalamnya penggunaan dan perolehan kas untuk 

penjualan surat hutang atau ekuitas dari kesatuan lain, penjualan dan pembelian 

harta tetap, penjualan dan pembelian pabrik, peralatan, tanah, dan sebagainya. 

Sehingga semakin menurunnya arus kas investasi menunjukan bahwa perusahaan 

banyak melakukan investasi pada aset tetap atau melakukan pembelian aset 

investasi. Sebaliknya, semakin meningkatnya arus kas dari aktivitas investasi 

menunjukan perusahaan melakukan penjualan aset tetap atau aset investasinya 

(Andayani, 2014). 

Arus kas dari aktivitas investasi dapat menjadi suatu pertimbangan bagi 

investor untuk menilai kinerja perusahaan di masa depan. Perusahaan dengan arus 

kas dari aktivitas investasi yang menurun, yang berarti adanya aktivitas investasi, 

menunjukan adanya potensi kenaikan pendapatan di masa depan yang diperoleh 
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dari tambahan investasi baru tersebut. Secara umum, kenaikan investasi 

memungkinkan timbulnya aliran kas masa depan yang lebih tinggi apabila kinerja 

perusahaan baik. Namun, apabila kinerja perusahaan rendah, investasi meningkat 

menyebabkan kenaikan risiko investasi yang berakibat pada penurunan aliran kas 

masa depan. Informasi ini tentunya berguna bagi investor dan dapat memengaruhi 

keputuan membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Keputusan investor ini 

selanjutnya akan dapat menyebabkan perubahan harga saham saham (Yocelyn 

dan Christiawan, 2012). 

Dalam model levels ditemukan bahwa komponen aliran kas dari aktivitas 

investasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan harga saham 

(Triyono dan Hartono, 2000). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irianti (2008) dan 

Nurhadi (2013) menunjukan bahwa arus kas dari aktivitas investasi 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2.3.4 Pengaruh Arus Kas Aktivitas Pendanaan Terhadap Harga Saham 

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh pemberi dana bagi 

perusahaan. Aktivitas pendanaan meliputi perubahan pada pos-pos kewajiban 

jangka panjang dan ekuitas pemilik serta pembayaran deviden kepada pemegang 

saham. Transaksi pada aktivitas penggunaan dan perolehan kas untuk pembayaran 

deviden, penerbitan saham biasa, penarikan obligasi, penerbitan hutang atau 

obligasi. Penerbitan hutang merupakan sinyal yang baik untuk menaksir arus kas 
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karena pemilik dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya dari pada 

menerbitkan saham (Lestari, 2011). 

Pasar akan bereaksi positif terhadap pengumuman penerbitan hutang. 

Keputusan pendanaan merupakan sinyal positif bagi para investor. Investor 

menjadikan arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai tolak ukur dalam menilai 

perusahaan sehingga akan memengaruhi permintaandan penawaran saham 

perusahaan yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan harga saham 

(Yocelyn dan Christiawan, 2012).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irianti (2008) dan 

Mutia (2012) menunjukan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham 

Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aset, penjualan, 

atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukan besar 

kecilnya perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

memiliki total aset besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai 

tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu 

juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang lebih kecil 

(Indriani, 2005). 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhadi (2013) 

menujukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

2.3.6 Pengaruh Laba Akuntansi, Komponen Arus Kas, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Harga Saham  

 Para investor dalam mengambil keputusan membutuhkan informasi yang 

akurat. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Laba dan 

arus kas merupakan alat yang mengukur kinerja manajemen, baik laba dan arus 

kas dapat ditunjukan dalam bentuk laporan keuangan yang telah dibuat oleh 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hendriksen dan Van 

Breda (2002) yaitu tujuan utama dari akuntansi adalah menyajikan data yang 

akan membantu investor atau kreditor meramalkan jumlah kas yang mungkin 

dibagikan din masa yang akan datang dalam bentuk deviden atau bunga dan 

dalam bentuk pembagian likuiditas atau pelunasan pokok, dan membantu 

mengevaluasi risiko. 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi 

perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi menyediakan 

informasi bagi investor dan kreditor untuk membantu mereka meramalkan jumlah, 

waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Perbedaan pendapatan yang 

direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang 

berkaitan dengan pendapatan tersebut Belkaoui (2007:213). 

Laporan arus kas adalah melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas dan 

perubahan bersih kas dari kegiatan operasi, investasi serta pembiayaan perusahaan 
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selama satu periode, dalam bentuk yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan 

akhir (Kieso, 2002). Arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang 

dapat memengaruhi perilaku investor, dimana memperoleh return merupakan 

tujuan utama aktivitas perdagangan para investor di pasar modal. Dalam 

berinvestasi investor menggunakan informasi dari laporan keuangan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dan untuk meminimalisasi risiko investasinya, karena 

dalam laporan keuangan  dapat diperoleh informasi mengenai posisi keuangan 

perusahaan, laba rugi, arus kas, dan informasi lainnya yang terkait dengan faktor 

yang memengaruhi harga saham.  

Selain laporan keuangan perusahaan investor juga dapat menilai suatu 

perusahaan melalui ukuran perusahaannya. Ukuran perusahaan bisa diukur dengan 

menggunakan total aset, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Salah 

satu tolak ukur yang menunjukan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset 

dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukan 

bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap 

ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik 

dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan 

relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan 

dengan total aset yang lebih kecil Indriani (2005). Dalam penelitiannya mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan pada risiko bisnis. Dari penelitiannya diperoleh bukti 

empiris bahwa perusahaan kecil memiliki risiko dan return yang lebih tinggi 

dibanding perusahaan besar (Miswanto, 1999). 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang 

terkandung dalam laba akuntansi, arus kas yang sering dijadikan acuan bagi 

investor sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, 

ukuran perusahaan juga dapat menjadi suatu pertimbangan investor dalam 

menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Semakin baik kandungan informasi 

yang terkandung dalam laporan laba rugi, arus kas dan informasi mengenai 

ukuran perusahaan, maka akan meningkatkan minat investor untuk membeli 

saham dan akan berimbas pada meningkatnya harga saham perusahaan tersebut. 

 

Gambar 2.1 
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 Keterangan :  =  Secara Simultan 

   = Secara Parsial 

2.4  Hipotesis Umum 

Menurut Sugiyono (2011) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakank dalam bentuk 

kalimat pernyataan.” 

Ha1 :  Laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha2 : Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

Ha3 : Arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Ha4 : Arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha6 : Laba akuntansi, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas 

investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 


