
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konstruk, Konsep, dan Variabel Penelitian 

2.1.1 Laporan Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Sedangkan menurut Islahuzzaman (2012), laporan keuangan adalah informasi 

akuntansi yang menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan serta hasil 

usaha perusahaan pada periode yang berakhir pada tanggal tertentu, yang 

terdiri dari atas neraca daftar laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan 

informasi lainnya. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah laporan terstruktur yang berisikan tentang informasi keuangan suatu 

entitas. Informasi keuangan tersebut berupa posisi keuangan, kinerja, arus kas, 

dan perubahan modal. 

 

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut Kieso (2011), tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna dalam 



 
 

 
 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa yang rasional bagi investor 

serta kreditur atau para pemakai laporan keuangan lainnya. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

entitas yang meliputi: 

(a) aset; 

(b) laibilitas; 

(c) ekuitas; 

(d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 

(e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik;dan 

(f) arus kas. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan 

keuangan yaitu memberikan informasi keuangan dari suatu entitas untuk 

pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengguna 

informasi laporan keuangan antara lain investor, kreditur, dan pengguna 

lainnya. 

 

2.1.2 Arus Kas 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), arus kas merupakan sejumlah 

uang yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan atau 

dengan kata lain arus kas adalah aliran kas yang terdiri dari kas masuk kedalam 

perusahaan dan kas keluar perusahaan serta jumlah saldonya setiap periode. 

 

 



 
 

 
 

2.1.2.1 Laporan Arus Kas 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan arus kas merupakan 

laporan yang berisikan arus kas masuk dan arus kas keluar melalui aktivitas 

operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi pada suatu perusahaan 

yang diterbitkan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Islahuzzaman 

(2012), laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas 

perusahaan yang terdiri dari sumber penerimaan dan pengeluaran, serta saldo 

kas perusahaan selama satu perode akuntansi. 

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas adalah 

laporan yang berisikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar 

melalui aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas juga 

berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan 

kas dan setara kas dalam periode tertentu. 

 

2.1.2.1.1 Aktivitas Operasi 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), aktivitas operasi adalah 

aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (principal revenue-producing 

activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan. Sedangkan menurut Kieso (2011), aktivitas operasi adalah 

aktivitas yang meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk 

menentukan laba bersih. 

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut berasal dari transaksi dan 



 
 

 
 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. 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; 

(e) penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya; 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar 

 

2.1.2.1.2 Aktivitas Investasi 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), 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), 

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; 

(c) pembayaran kas untuk membeli instrumen utang 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 utang dan instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari 

instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan); 

 

2.1.2.1.3 Aktivitas Pendanaan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), 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. 

Sedangkan 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; 

(e) pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban 

yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease). 

 

2.1.3 Return 

Menurut Jogiyanto (1998) return merupakan hasil atau keuntungan yang 

diperoleh pemegang saham sebagai hasil dari investasinya. Sedangkan 

pengertian return (tingkat kembalian) menurut Ang (1997), yaitu tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang 

dilakukannya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu 

investasi, tentunya investor (pemodal) tidak akan melakukan investasi. Jadi 

setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan 

utama mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai return baik langsung 

maupun tidak langsung. 

Komponen return terdiri dari 2 jenis yaitu current income (pendapatan 

lancar) dan capital gain (keuntungan selisih harga). Current income merupakan 

keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periode seperti 



 
 

 
 

pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan sebagainya. Disebut 

sebagai pendapatan lancar, maksudnya adalah keuntungan yang diterima 

biasanya dalam bentuk kas atau setara kas, sehingga dapat diuangkan secara 

cepat, seperti bunga/jasa giro dan dividen tunai. 

Komponen kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan yang 

diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham dari 

suatu instrumen investasi. Capital gain sangat tergantung dari harga pasar 

instrumen investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus 

diperdagangkan di pasar. Dengan adanya perdagangan maka akan timbul 

perubahan nilai suatu instrumen investasi yang memberikan capital gain.  

 

2.1.4 Saham 

Menurut Riyanto (2001), saham adalah tanda bukti pengambilan bagian 

atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Bagi perusahaan yang 

bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam 

didalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemilik saham 

sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap 

waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. 

Sedangkan menurut Martalena (2011), saham merupakan salah satu 

instrument pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham 

merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan melakukan 

pendanaan perusahaan. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut maka pihak 



 
 

 
 

tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset 

perusahaan dan berhak hadir atau mempunyai hak suara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam pembahasan ini sebagai informasi bagi 

investor dalam melakukan perhitungan return saham. Perhitungan dengan cara 

memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan informasi arus kas, informasi 

arus kas yang terdiri dari arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas 

pendanaan. 

Arus kas operasi merupakan aktivitas penghasil utama perusahaan dan 

aktivitas lain yang bukan dari aktivitas investasi dan pendanaan. Semakin besar 

arus kas dari aktivitas operasi maka semakin besar ketertarikan investor untuk 

berinvestasi, karena investor menganggap semakin besar arus kas perusahaan 

maka akan semakin mudah perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan, 

melunasi pinjaman, dan membayar deviden. 

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan aktivitas yang menyangkut 

perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak 

termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjamkan uang dan 

mengumpulkan piutang tersebut. Semakin banyak investasi yang terjadi pada 

perusahaan maka semakin besar pula sumber daya untuk menghasilkan 

pendapatan dimasa yang akan datang. Dengan demikian investor akan tertarik 

untuk berinvestasi.  



 
 

 
 

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman 

perusahaan. Yang meliputi hasil dari penerbitan surat berharga ekuitas, seperti 

saham biasa. Semakin tinggi arus kas masuk dari pendanaan berarti jumlah 

hutang dan beban bunga yang harus dibayarkan kepada pihak eksternal 

semakin meningkat pula, hal ini akan mengurangi laba maupun deviden yang 

akan diterima investor sehingga investor cenderung akan merespon negatif 

dimana hal ini akan direfleksikan terhadap harga dan return perusahaan akan 

cenderung turun.  

Dari uraian diatas penulis akan menggambarkan kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan 

pokok yang akan dianalisis sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis 

2.3.1 Arus Kas Operasi terhadap Return Saham 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan 

aktivitas investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, dan 

merupakan indikator lainnya. Semakin tinggi informasi arus kas operasional 

perusahaan yang diterima maka semakin tinggi kepercayaan investor pada 

perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai return saham. Dan 

sebaliknya, semakin rendah informasi arus kas operasional perusahaan yang 

diterima maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, 

sehingga semakin kecil pula nilai return saham. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Wahidawati 

(2013) diperoleh hasil adanya pengaruh positif antara arus kas operasi terhadap 

return saham. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu: 

Hipotesis 1: Ada pengaruh arus kas dari aktivitas operasi terhadap return 

saham 

 

2.3.2 Arus Kas Investasi terhadap Return Saham 

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau 

pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta investasi lain yang 

tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjamkan uang dan 

mengumpulkan piutang tersebut serta memperoleh dan menjual investasi dan 

aktiva jangka panjang produktif. Semakin tinggi informasi arus kas investasi 



 
 

 
 

perusahaan yang diterima maka semakin tinggi kepercayaan investor pada 

perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai return saham. Dan 

sebaliknya, semakin rendah informasi arus kas investasi perusahaan yang 

diterima maka semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, 

sehingga semakin kecil pula nilai return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Wahidawati (2013) 

memperoleh hasil adanya pengaruh yang positif antara arus kas investasi 

terhadap return saham. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini 

yaitu: 

Hipotesis 2: Ada pengaruh arus kas dari aktivitas investasi terhadap return 

saham. 

 

2.3.3 Arus Kas Pendanaan terhadap 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. Semakin tinggi informasi arus kas 

pendanaan perusahaan yang diterima maka semakin tinggi kepercayaan 

investor pada perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula nilai return 

saham. Dan sebaliknya, semakin rendah informasi arus kas pendanaan 

perusahaan yang diterima maka semakin kecil kepercayaan investor pada 

perusahaan tersebut, sehingga semakin kecil pula nilai return saham. 



 
 

 
 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiwiratama (2012), memperoleh 

hasil adanya pengaruh positif antara arus kas pendanaan terhadap return 

saham. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu: 

Hipotesis 3: Ada pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap return 

saham. 

 

2.3.4 Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, dan Arus Kas Pendanaan 

Terhadap Return Saham 

 

Laporan arus kas dikatakan mengandung informasi apabila dengan 

diterbitkannya laporan keuangan akan mempengaruhi para investor untuk 

melakukan transaksi saham. Selanjutnya, reaksi ini akan terlihat dalam 

perubahan return saham. Semakin tinggi informasi laporan arus kas perusahaan 

yang diterima maka semakin tinggi kepercayaan investor pada perusahaan 

tersebut, sehingga semakin besar pula nilai return saham. Dan sebaliknya, 

semakin rendah informasi laporan arus kas perusahaan yang diterima maka 

semakin kecil kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga 

semakin kecil pula nilai return saham. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Wahidawati (2013), 

memperoleh hasil adanya pengaruh yang positif antara arus kas operasi, arus 

kas investasi, dan arus kas pendanaan secara simultan terhadap return saham. 

Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu: 

Hipotesis 4: Ada pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas 

pendanaan secara simultan terhadap return saham. 


