
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang penting 

bagi investor dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan digunakan 

investor untuk memprediksi besarnya tingkat pengembalian (return) yang akan 

diperoleh dimasa kini dan mendatang. Untuk menghindari pengambilan 

keputusan yang salah, maka investor memerlukan informasi yang benar dari 

laporan keuangan dalam melakukan kegiatan investasi. 

Investor harus mampu memprediksi tingkat pengembalian melalui 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat memperhitungkan  

return di masa mendatang. Pertimbangan investor untuk menyalurkan dananya 

yaitu kepastian dalam berinvestasi dan tingkat pengembalian yang diperoleh 

dari kegiatan investasi. Kepastian diperoleh melalui informasi yang jelas, 

benar, dan tepat waktu (symmetric information) dalam pengambilan keputusan 

investasinya.  

Symetric information harus mampu mendorong investor secara cermat 

dalam mempertimbangkan risiko dan return setiap sekuritas. Semakin besar 

informasi yang diterima maka tingkat risiko yang melekat semakin kecil. 

Suatu informasi dianggap berpengaruh jika mampu mengubah pandangan 

dan informasi tersebut akan membentuk pandangan baru bagi para  investor. 



 
 

 
 

Dapat disimpulkan bahwa informasi laporan keuangan dikatakan memiliki 

pengaruh apabila terefleksikan pada perubahan sekuritas. 

Informasi kinerja keuangan yang menjadi perhatian investor dari laporan 

keuangan adalah arus kas. Pada saat dihadapkan pada informasi kinerja 

keuangan menggunakan arus kas, investor harus yakin bahwa informasi kinerja 

keuangan yang menjadi perhatian mereka adalah informasi kinerja keuangan 

yang mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan serta prospek 

dimasa depan yang lebih baik. Informasi arus kas dapat menjadi gambaran 

berupa besaran arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.  

Alasan investor menggunakan informasi arus kas yaitu berdasarkan 

bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan setara kas dalam 

suatu periode. Sehingga investor dapat memperhitungkan return yang akan 

diterima berdasarkan informasi arus kas yang berisikan informasi kemampuan 

perusahaan menghasilkan kas dan setara kas. 

Penelitian mengenai informasi arus kas dan hubungannya dengan return 

saham diantaranya dilakukan oleh Trisnawati dan Wahidawati (2013). 

Diperoleh hasil bahwa arus kas melalui aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Adiwiratama (2012), diperoleh hasil bahwa arus kas 

melalui aktivitas pendanaan berpengaruh positif terhadap return saham. 

Penelitian lain yang mendukung mengenai informasi arus kas dan 

hubungannnya dengan return saham diantaranya dilakukan oleh Daniati dan 



 
 

 
 

Suhairi (2006). Diperoleh hasil bahwa arus kas melalui aktivitas investasi 

berpengaruh negatif terhadap expected return saham. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Susilowati dan Fatimah (2010), diperoleh hasil bahwa 

arus kas melalui aktivitas operasi dan aktivtas pendanaan berpengaruh positif 

terhadap expected return saham. 

Berdasarkan penilitian terdahulu, tujuan penilitian ini adalah untuk 

menguji secara empiris pengaruh informasi arus kas (arus kas operasi, 

investasi, dan pendanaan) terhadap return saham. Dengan demikian penelitian 

ini diberi judul: “PENGARUH INFORMASI ARUS KAS TERHADAP  

RETURN SAHAM“. (Pada perusahaan food & beverages yang terdaftar di 

BEI). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Apakah informasi arus kas dari aktivitas operasi secara parsial 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

2. Apakah informasi arus kas dari aktivitas investasi secara parsial 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

3. Apakah informasi arus kas dari aktivitas pendanaan secara parsial 

berpengaruh positif terhadap return saham. 



 
 

 
 

4. Apakah informasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan secara simultan berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh positif aktivitas operasi terhadap return saham. 

2. Menguji pengaruh positif aktivitas investasi terhadap return saham. 

3. Menguji pengaruh positif aktivitas pendanaan terhadap return saham. 

4. Menguji pengaruh positif aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan secara simultan terhadap return saham 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan berguna dalam menganalisis kondisi 

perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan 

menguntungkan. 

b. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain 

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan lebih luas tentang 

pasar modal. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian yang lebih luas. 

 

 



 
 

 
 

c. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis berkaitan dalam bidang 

arus kas dan return saham. Selain itu penelitian ini sangat berguna 

terutama dalam mengembangkan teori yang telah diperoleh dibangku 

perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang sarjana 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

d. Bagi Universitas Widyatama 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Universitas 

Widyatama Bandung, khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada sektor industri food and beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Waktu penelitian berlangsung mulai 

bulan April 2013 sampai dengan bulan September 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 


