
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan 

keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja 

yang membutuhkannya. Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka 

disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi 

demikian disebut laporan keuangan (Warren et al, 2005). Menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) Laporan 

Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. 

Menurut Harahap (2007:105) menjelaskan pengertian laporan keuangan  

dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam 

suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Pernyataan 

tersebut menjelaskan laporan keuangan dapat memberikan gambaran posisi 

keuangan, hasil usaha perusahaan serta arus dana (kas) perusahaan dalam suatu 

periode. 

Menurut Kieso, et al. (2010) menjelaskan pengertian laporan keuangan 

adalah: 

“Financial statements are the principal means through which a company 
communicates its financial information to those outside it.” 



 
 

 
Pengertian laporan keuangan tersebut menjelaskan bahwa laporan 

keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada 

pihak-pihak diluar perusahaan. 

Menurut Munawir (2002) menjelaskan pengertian laporan keuangan 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang 

suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data 

keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan daya perusahaan tersebut. 

Berdasarkan defisini tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sebagai 

hasil proses dari akuntansi merupakan penghubung antara perusahaan dengan 

pihak yang berkepentingan yaitu dengan memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan 

bersangkutan. 

Menurut Sundjaja (2002:68) menjelaskan pengertian laporan keuangan 

adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai alat komunikasi antar data dan informasi keuangan atau 

aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

tersebut. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan 

hasil ringkasan data perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan 

untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau 

mempunyai kepentingan dengan data dan informasi keuangan perusahaan. 

 

 

 



 
 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan memiliki beberapa tujuan. Menurut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (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. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 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. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan 

atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan, dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. 



 
 

Sehubungan dengan yang dikemukakan di atas, bahwa laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan memiliki beberapa tujuan, dimana tujuan 

penyajiannya dapat dipisahkan menjadi dua yaitu: 

1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan laporan keuangan yaitu mengungkapkan informasi lain dalam 

hubungannya dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

para pemakainya, antara lain: 

(1) Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dikuasai perusahaan. 

(2) Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang 

meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas. 

(3) Membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa 

depan khususnya dalam waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara 

kas. 

 

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 

komponen-komponen berikut ini: 



 
 

a. laporan posisi keuangan pada periode akhir; 

b. laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

c. laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. laporan arus kas selama periode; 

e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya; dan 

f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. 

 
Berikut ini adalah gambaran mengenai komponen-komponen laporan 

keuangan setelah adanya perubahan menjadi Internasional Financial Reporting 

Standars. 

a. Laporan posisi keuangan pada periode akhir; 

Laporan posisi keuangan pada periode akhir merupakan laporan yang 

menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis investasi perusahaan, kewajiban 

perusahaan kepada kreditur dan ekuitas pemilik. Posisi keuangan perusahaan 

dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, likuiditas dan solvabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Laporan posisi keuangan 

perusahaan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil 

pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan dan memperhitungkan 

likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

Laporan laba rugi komprehensif selama periode berfungsi untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan 

aktivitas operasi perusahaan yang menyediakan rincian pendapatan, beban, untung 



 
 

dan rugi perusahaan untuk suatu periode waktu. Laporan laba rugi dapat 

digunakan untuk mengetahui indikasi profitabilitas perusahaan. 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekuitas. Laporan 

ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas 

atas aktivitas perusahaan. 

d. Laporan arus kas selama periode; 

Laporan ini menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu 

periode tertentu. 

e. Catatan atas laporan keuangan; 

Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No.1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) dinyatakan bahwa catatan atas 

laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam 

laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi 

terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan 

atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang 

tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. 

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif atau membuat penyajian 



 
 

kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos 

dalam laporan keuangannya. 

Berikut penyajian berupa tabel terkait perubahan komponen laporan 

keuangan setelah adanya International Financial Reporting Standars di 

Indonesia: 

Tabel 2.1 

Perubahan Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK lama Menurut PSAK baru setelah 
konvergensi IFRS 

1. Neraca 
2. Laporan Laba Rugi 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 

1. Laporan Posisi Keuangan pada 
periode akhir 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 
3. Laporan Perubahan Ekuitas selama 

periode 
4. Laporan Arus kas selama periode 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 
6. Laporan Posisi Keuangan Awal 

Periode komparatif 
 

2.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan 

Agar informasi dalam laporan keuangan bermanfaat untuk pengambil 

keputusan oleh pemakainya maka laporan keuangan harus memiliki karakter 

kualitatif. Berikut adalah penjelasan karakteristik menurut Kieso at al. (2010) 

yaitu: 

1. Relevansi (relevance)  

Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam 

sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi 

tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Terdapat 

dua unsur pokok dalam karakter relevan, yaitu: 



 
 

a. Nilai prediktif (predictive value) 

Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang 

hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. 

b. Nilai penegasan (confirmatory value) 

Informasi yang relevan juga membantu pemakai mengkonfirmasi atau 

mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu. 

2. Disajikan secara tepat (faithful representation) 

Ketepatan penyajian berarti bahwa angka-angka dan penjelasan dalam laporan 

keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi. Ketepatan penyajian 

sangat dibutuhkan karena banyak pemakai informasi keuangan yang tidak 

memiliki waktu atau keahlian dalam mengevaluasi kebenaran dari informasi 

yang didapatkan. Untuk disajikan secara tepat, informasi harus: 

a. Lengkap (completeness) 

Lengkap artinya bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk disajikan 

secara tepat telah tersedia. 

b. Netralitas (neutrality) 

Netralitas berarti bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan 

sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual, benar, 

dan tidak bias. 

c. Bebas dari  kesalahan (free from error) 

Informasi yang bebas dari kesalahan akan lebih akurat item keuangannya. 

3. Dapat dibandingkan (comparability) 



 
 

Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama pada perusahaan 

yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Informasi keuangan akan lebih 

berguna bagi pemakainya apabila dapat diperbandingkan dengan informasi 

keuangan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan keuangan 

antar perusahaan. 

4. Dapat diuji (variability)  

Daya uji ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen, dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa. 

5. Tepat waktu (timeliness) 

Tepat waktu berarti informasi yang dibutuhkan tersedia untuk para pembuat 

keputusan yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 

6. Dapat dipahami (understandability) 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dengan mudah 

dipahami oleh pemakai. 

7. Konsistensi (consistent) 

Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk 

kejadian-kejadian yang serupa, dari periode ke periode, maka entitas tersebut 

dianggap konsisten dalam menggunakan standar akuntansi. 

 

2.1.5 Pemakai Laporan Keuangan 

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

dalam Standar Akuntansi Keuangan  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) dinyatakan 

bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 



 
 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

a. Investor 

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

c. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan Kreditor Usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan 

dibayar saat jatuh tempo. 



 
 

 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang atau tergatung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 
2.1.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan keuangan 

Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan adalah: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu laporan kejadian yang telah lalu. 

Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya 

sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 



 
 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material dan penerapan 

prinsip akuntansi terdapat pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika 

tidak menimbulkan pengaruh material terhadap kelayakan laporan 

keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, 

bila terjadi beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai 

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan 

laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan makna ekonomi suatu peristiwa atau 

transaksi daripada bentuk hukumnya. 

7. Laporan keuangan diasumsikan dengan menggunakan istilah-istilah teknis 

dan pemakaian laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat menimbulkan 

variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan 

antarperusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kumulatif dan fakta yang tidak dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

 

 

 



 
 

2.2 Laba 

Informasi tentang laba dapat dijadikan parameter sebagai penilai kinerja 

perusahaan. Informasi laba membantu investor menilai kinerja manajemen, 

membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif, serta membantu 

memprediksi laba masa yang akan datang beserta resiko yang menyertainya. 

Ketika informasi tersebut digunakan, maka investor dapat mengambil keputusan 

yang tepat mengenai investasi dan pemberian pinjaman pada perusahaan. 

Informasi laba seringkali menjadi acuan bagi investor dalam mengevaluasi 

keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan investasinya kepada suatu 

perusahaan tertentu. 

 

2.2.1 Pengertian Laba 

Menurut Harahap (2008:113) laba adalah kelebihan penghasilan diatas 

biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh 

struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. 

Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan 

pengukuran pendapatan dan biaya. 

Menurut Suwardjono (2005) menjelaskan pengertian laba dimaknai 

sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti 

laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat 

dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa). 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.25 (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2007:25.2-25.3) pengertian laba adalah semua unsur pendapatan dan 



 
 

beban yang diakui dalam suatu pendapatan dan beban, dalam suatu periode harus 

tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika 

standar akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperbolehkan 

sebaliknya. 

Menurut Simamora (2002:45) pengertian laba adalah perbandingan antara 

pendapatan dengan beban jikalau pendapatam melebihi beban maka hasilnya laba 

bersih. Berdasarkan uraian tersebut 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. 

 Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan per 

lembar saham yang diperoleh investor. Oleh karena itu, dalam melakukan 

investasi, para investor akan selalu mencari informasi mengenai laporan keuangan 

perusahaan yang dapat meramalkan laba perusahaan (Kwang, 2002) 

Laba terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan (revenue), beban 

(expense), keuntungan (gain), dan kerugian (loss). Definisi dari elemen-elemen 

laba tersebut telah dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board 

dalam Stice dan Skousen (2004:230). 

1. Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva 

suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) 

dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas 



 
 

lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang 

dilakukan entitas tersebut. 

2. Beban (expense) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau 

timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau 

produksi suatu barang, pemberi jasa, atau pelaksaan aktivitas lain yang 

merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas 

tersebut. 

3. Keuntungan (gain) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari 

transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas 

dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi 

entitas tersebut kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi 

pemilik. 

4. Kerugian (loss) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari 

transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas 

dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang 

mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau 

investasi pemilik. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Laba 

Dalam perhitungan laba rugi, laba terdiri dari berbagai jenis, diantaranya 

yaitu: 

 

 



 
 

1. Laba kotor atas penjualan 

Merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan, laba 

ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi dengan 

beban operasi lainnya untuk periode tertentu. 

2. Laba bersih operasi perusahaan 

Yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya 

administrasi dan umum. 

3. Laba bersih sebelum dipotong pajak 

Merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan 

pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau 

ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya. 

4. Laba bersih sesudah dipotong pajak 

Yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan 

biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak perseroan. 

 

2.2.3 Karakteristik Laba 

Menurut Chariri dan Ghozali (2003:214) menyebutkan beberapa 

karakteristik dari laba, antara lain sebagai berikut: 

a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 

b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 

perusahaan pada periode tertentu. 



 
 

c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan 

pendapatan. 

d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya historis yang dikeluarkan 

perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. 

e. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan (matching) antara 

pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan 

tersebut. 

 

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba 

Menurut Angkoso (2006:20) menyebutkan bahwa pertumbuhan laba 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

1. Besarnya perusahaan 

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang 

diharapkan semakin tinggi. 

2. Umur perusahaan 

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam 

meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah. 

3. Tingkat Leverage 

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer 

cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan 

pertumbuhan laba. 

 



 
 

4. Tingkat penjualan 

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat 

penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin 

tinggi. 

5. Perubahan laba masa lalu 

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang 

diperoleh di masa mendatang. 

 

2.2.5 Konsep Laba 

2.2.5.1 Laba Menurut Konsep Akuntansi 

Riahi dan Belkaoui (2006) mendefinisikan income akuntansi secara 

operasional sebagai perbedaan antara pendapatan realisasian (realized revenues) 

yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. 

Definisi ini menunjukkan lima karakteristik laba akuntansi, yaitu: 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang diadakan oleh 

perusahaan (terutama pendapatan yang berasal dari penjualan barang dan 

jasa dikurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tersebut). 

2. Laba akuntansi didasarkan pada periode postulat dan merujuk pada kinerja 

keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan memerlukan 

definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. 

4. Laba akuntansi meminta pengukuran biaya dalam hal biaya historis bagi 

perusahaan, merupakan ketaatan yang kuat pada prinsip biaya. Aset dicatat 



 
 

pada harga perolehannya hingga penjualan terealisir, pada saat perubahan 

nilai diakui. 

Laba akuntansi meminta bahwa pendapatan realisasian pada suatu periode 

dikaitkan dengan biaya yang relevan yang layak atau sesuai. Oleh karena itu, 

prinsip akuntansi dikaitkan pada prinsip perbandingan. Secara mendasar, biaya 

tertentu atau biaya periode dialokasikan atau dibandingkan dengan pendapatan 

dan biaya lain dilaporkan dan dipindahkan sebagai aset. Biaya yang dialokasikan 

dan dibandingkan dengan pendapatan dianggap telah digunakan jasa potensialnya. 

 
2.2.5.2 Laba Menurut Konsep Ekonomi 

Konsep ekonomi selalu menjadi sesuatu yang menarik bagi ahli-ahli 

ekonomi. Menurut Adam Smith dalam Riahi dan Belkaoui (2006) mendefinisikan 

income sebagai peningkatan dalam kesejahteraan. Menurut Schroeder dan Clark 

(1998) seperti yang dikutip oleh Suwardjono (2005) menyatakan bahwa income 

ekonomi dibedakan atas dasar sifatnya, yaitu: 

1. Laba psikik (psychic income) 

Laba psikik adalah laba yang berupa kenaikan dalam pemuasan keinginan 

manusia. Laba ini dapat dirasakan maknanya tetapi sulit dikuantifikasi 

secara umum karena kepuasan manusia bergantung pada tingkat 

kemakmuran dan status sosial yang telah dicapai. Artinya, angka rupiah 

laba yang sama tidak memberi kepuasan yang sama antara orang yang satu 

dan lainnya. 

2. Laba riil (real income) 

Laba riil adalah laba yang berupa kenaikan kemakmuran ekonomi. 



 
 

3. Laba uang (money income) 

Laba uang adalah laba yang berupa kenaikan satuan uang dalam suatu 

periode tanpa memperhatikan pengaruh perbedaan daya beli dan menjadi 

fokus pengukuran laba akuntansi.  

Jadi, laba akuntansi berkepentingan dengan laba uang, sedangkan laba 

ekonomi berkepentingan dengan laba riil. 

 

2.2.6 Tujuan Pelaporan Laba 

Menurut Hendriksen (2004:130) tujuan utama dari pelaporan laba adalah 

memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan 

dalam laporan keuangan. Tujuan yang lebih spesifik mencakup: 

1. Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen. 

2. Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan arah 

masa depan dari perusahaan atau pembagian dividen di masa depan. 

3. Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai 

pedoman untuk keputusan manajerial masa depan. 

 

2.3 Arus Kas 

2.3.1 Pengertian Arus Kas 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 2 par. 05 (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2007) arus kas didefinisikan sebagai arus masuk dan arus 

keluar kas atau setara kas. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening 

giro, sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi yang sifatnya sangat 



 
 

likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam 

jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:90) arus kas yaitu suatu laporan yang 

memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama 

periode tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. 

2.3.2 Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan 

yang wajib disampaikan oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa 

efek pada laporan keuangannya. Laporan arus kas sendiri berguna untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluran kas 

pada suatu entitas untuk satu periode. 

Kieso (2002 : 716) memberikan definisi laporan arus kas sebagai berikut : 

“The statetment of cash flows is a primary statement that reports the cash 
receipt, cash payment and net change resulting form the operating, 
investing and financial activities of and enterprise during a period in a 
format that reconciles the beginning and ending cash balance.”  
 
Dari definisi yang dinyatakan oleh Kieso dapat diperoleh pemahaman 

bahwa laporan arus kas merupakan laporan utama yang melaporkan mengenai 

penerimaan kas, pembayaran kas dan hasil perubahan dalam nilai bersih dari 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan pada suatu periode tertentu. 

Menurut Kieso (2002:239) nilai dari laporan arus kas  membantu pemakai 

untuk mengevaluasi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas 

mengacu pada kedekatan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban. Solvensi 

mengacu pada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh 



 
 

tempo. Dan fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuann perusahaan untuk 

bereaksi dan beradaptasi terhadap memburuknya keuangan serta kebutuhan dan 

peluang yang tak terduga. 

2.3.3 Tujuan Arus Kas 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2007) tujuan dari pelaporan arus kas adalah untuk memberi informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perolehan melalui 

laporan arus kas yang mengklasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan selama satu periode akuntansi.  

Menurut Kieso et al (2007 : 150) tujuan pembuatan laporan arus kas 

adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan 

pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. 

Laporan arus kas harus menyajikan arus kas perusahaan selama periode 

tertentu yang dibagi dalam tiga klasifikasi kegiatan aktivitas, yaitu : 

a. Aktivitas operasi 

b. Aktivitas investasi 

c. Aktivitas pendanaan 

Penyajian sesuai dengan klasifikasi ini dilakukan dengan cara yang paling 

sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas 

tersebut memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk 

menilai pengaruh aktifitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan dan 



 
 

terhadap jumlah arus kas dan setara kas. Selain itu, informasi tersebut juga dapat 

digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut. 

2.3.4 Klasifikasi Arus Kas 

Arus kas perusahaan selama periode tertentu yang diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas masing-masing, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 2 Par. 09 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) menyebutkan pula bahwa laporan 

arus kas harus melaporkan arus kas selama perioda tertentu dan diklasifikasi 

menjadi : 

 

2.3.4.1 Aktivitas Operasi (Operating Activities) 

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas hitoris bersama 

dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas masa depan. Arus kas 

dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal 

dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi 

bersih. 



 
 

Contoh arus kas masuk dari aktivitas operasi : 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, termasuk penerimaan dari 

piutang akibat penjualan, baik jangka panjang atau jangka pendek. 

b. Penerimaan dari bunga pinjaman dan penerimaan dari surat berharga lainnya, 

seperti bunga atau deviden. 

Contoh arus kas keluar dari aktivitas operasi : 

a. Pembayaran kas untuk membeli bahan yang akan digunakan untuk produksi 

atau untuk dijual, termasuk pembayaran utang jangka pendek atau jangka 

panjang. 

b. Pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak, kewajiban lainnya, denda 

dan lain-lain. 

 

2.3.4.2 Aktivitas Investasi (Investing Activities) 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang 

serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2007) 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan 

arus kas masa depan. 

Contoh arus kas masuk dari aktivitas investasi : 

a. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya. 



 
 

b. Penjualan investasi saham dan lainnya. 

Contoh arus kas keluar dari aktivitas investasi : 

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva 

jangka panjang lainnya. 

b. Pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan sendiri. 

 

2.3.4.3 Aktivitas Pendanaan (financing activities) 

Definisi aktivitas pendanaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) 

adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 

modal dan pinjaman perusahaan. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan 

perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa 

depan oleh para pemasok modal perusahaan. 

Contoh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan : 

a. Penerbitan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk equity. 

b. Penerbitan dan pengeluaran obligasi, wesel, dan pinjaman jangka panjang 

lainnya. 

Contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan : 

a. Pembayaran deviden kepada pemegang saham 

b. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna pembiayaan (finance lease) 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 2 (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2007) informasi arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pengguna 



 
 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 

para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. 

 

2.3.5 Kegunaan Informasi Arus Kas 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 2 (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2007) informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para 

pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kekampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut.  

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan setara kas serta kepastian perolehannya. Jika digunakan dengan kaitannya 

terhadap laporan keuangan yang lain, maka laporan arus kas dapat memberikan 

informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan 

dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 

dalam rangka adaptasi dengan perubahan dan peluang. 

 

 

 



 
 

2.3.6 Metode Penyusunan Laporan Arus Kas 

Perusahaan harus menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan setiap periode 

penyajian laporan keuangan. Laporan arus kas diharapkan bisa melaporkan arus 

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu dari metode berikut ini : 

 

2.3.6.1 Metode langsung (Direct Method) 

Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan 

kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi 

secara lengkap (gross), tanpa melihat laporan laba atau rugi. Metode ini 

menunjukkan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara ringkas dan 

lebih rinci. Hal ini dikarenakan, kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi 

dihitung dengan menyesuaikan setiap pos dalam laporan laba atau rugi dari dasar 

akrual menjadi dasar kas. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2009) perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas 

operasi dengan menggunakan metode langsung. Keunggulan utama dari metode 

langsung adalah bahwa metoe ini menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas 

operasi. Metode langsung lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas (untuk 

menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas) dibandingkan 



 
 

dengan metode tidak langsung, yang tidak dapat melaporkan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas operasi. 

Penyajian dengan metode langsung merupakan sumber spesifik 

penerimaan kas operasi dan tujuan pembayaran kas operasi di masa lalu dapat 

membantu dalam mengestimasi arus kas di masa depan. Selain itu, informasi 

tentang jumlah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas operasi 

dianggap lebih bermanfaat dibanding informasi yang hanya mencakup jumlah 

arus kas bersih dari aktivitas operasi. 

 

2.3.6.2 Metode tidak langsung (Indirect Method) 

Metode tidak langsung atau sering disebut metode rekonsialiasi. Metode 

ini dimulai dengan laba bersih dan kemudian dikonversi menjadi arus kas bersih 

dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode tidak langsung menyesuaikan laba 

bersih dari pos-pos yang mempengaruhi kas. Dalam metode ini laba bersih 

disesuaikan (reconcile) dengan menghilangkan transaksi non kas (Harahap, 

2006:264) : 

a) Pengaruh transaksi yang masih belum direalisir (deferral) dari arus kas 

masuk dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah 

persediaan deferral income , arus kas masuk dan keluar yang “accrued” 

seperti piutang dan hutang. 

b) Pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan 

pembiayaan yang tidak mempengaruhi seperti : penyusutan, amortisasi, 

laba atau rugi, pembatalan hutang atau transaksi pembiayaan. 



 
 

c) Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

Sebagai alternatif, berdasarkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat 

dilaporkan (tidak langsung) dengan menyajikan pendapatan dan beban 

yang diungkapkan dalam laporan laba rugi serta perubahan dalam 

persediaan, piutang usaha dan hutang usaha selama periode. 

 

2.3.7 Analisa Laporan Arus Kas 

Analisa laporan arus kas sebenarnya sejalan dengan penyusunan laporan 

arus kas atau disebut Cash Flow Statement. Laporan arus kas ini dinilai banyak 

memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

dan kondisi likuiditas perusahaan dimasa yang akan datang. Laporan arus kas 

memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas 

suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

Menurut Harahap (2006:261) untuk menganalisa laporan arus kas dapat 

dilihat dari dua keadaan, yaitu : 

a) Menganalisa laporan arus kas yang sudah dibuat perusahaan, analisa 

dalam keadaan ini adalah dengan melihat arus kas yang dihasilkan 

dari masing-masing aktivitas apakah surplus (deficit), sehingga dapat 

dibuat kesimpulan. 

b) Melakukan analisis berdasarkan informasi hanya dari neraca dan 

laporan laba atau rugi. Dengan kata lain laporan arus kasnya belum 

ada. Analisis ini dilakukan dengan melihat penurunan yang terjadi 



 
 

pada neraca dan laporan laba atau rugi komparatif, apakah selama dua 

periode tersebut perusahaan mengalami kenaikan laba. 

 

2.4 Investasi 

2.4.1 Pengertian Investasi 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2010) investasi dapat diartikan sebagai 

penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif 

panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanamkan dalam 

arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik ataupun non fisik,seperti 

proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek 

penelitian, dan pengembangan. 

Menurut Sunariyah (2003:4) investasi adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dewasa ini banyak 

negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah 

sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, 

penyerapaan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan 

devisa atau bahkan penambahan devisa. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Investasi 

Menurut Sukirno (2004:108) secara umum terdapat dua jenis investasi, 

yaitu: 



 
 

1. Investasi yang Terdorong (Induced Investement) 

Investasi yang terdorong adalah investasi yang tidak diadakan akibat 

adanya penambahan permintaan, dimana pertambahan permintaan ini adalah 

akibat dari pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, 

maka pertambahan permintaan akan digunakan untuk konsumsi, sedangkan 

pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. 

2. Investasi Otonom (Outonomous Investment) 

Investasi otonom adalah investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara 

bebas, artinya investasi yang diadakan bukan karena pertambahan permintaan 

efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikan permintaan efektif. 

Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan 

nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak 

dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya 

pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan. 

 

2.4.3 Faktor – Faktor yang Menpengaruhi Laju Investasi 

Investasi di suatu negara atau daerah, di tentukan oleh beberapa faktor, 

yaitu : 

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan. 

2. Tingkat bunga. 

3. Ramalan mengenai ekonomi di masa depan. 

4. Kemajuan teknologi. 



 
 

5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 

6. Keuntungan yang diperoleh. 

7. Situasi politik. 

8. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah. 

9. Kemudahan yang di berikan oleh pemerintah setempat. 

 

2.5 Pasar Modal 

Pasar modal (Capital Market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuitas (saham), reksan dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.  

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain (misal : pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. 

dengan demikian, pasar modal memfasilitasi sebagai sarana dan prasarana 

kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya (www.idx.co.id) 

 

2.5.1 Pengertian Pasar Modal 

Undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. 



 
 

 Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek perusahaan publik yang diterbitkannya serta lembaga profesi 

yang berkaitan dengan efek (Suhartono dan Fadillah, 2009) 

Menurut Martono dan Harjito (2004), pasar modal (capital market) adalah 

suatu pasar yang mana dana-dana jangka panjang baik hutang maupun modal 

sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang diperdagangkan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk surat-surat berharga. Jenis surat berharga yang 

diperjualbelikan di pasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun dan 

ada yang tidak memiliki jatuh tempo. Dana jangka panjang berupa hutang yang 

diperdagangkan biasanya berupa obligasi (bond), sedangkan dan jangka panjang 

yang merupakan modal sendiri berupa saham biasa (common stock) dan saham 

preferen (preferred stock). 

Pasar modal terdiri dari pasar primer (primary market), pasar sekunder 

(secondary market), pasar ketiga (third market), dan pasar keempat (fourth 

market). Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar 

primer, selanjutnya surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar 

sekunder. Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat 

pasar sekunder tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan 

pembeli dan penjual pada saat pasar sekunder tutup. Pasar keempat merupakan 

pasar modal yang dilakukan diantara institusi berkapasitas besar untuk 

menghindari komisi untuk broker. 

 

 



 
 

2.5.2 Peranan Pasar Modal 

Peran pasar modal adalah untuk menyediakan suatu pasar pertukaran yang 

teratur yang mana para investor dapat saling bertukar klaim untuk konsumsi saat 

ini dan masa datang secara terus-menerus (Belkaoui, 2007). Pasar modal memiliki 

peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 

dua fungsi, yaitu : 

1. Sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan 

untuk menarik investor agar dapat mengembangkan usaha perusahaan. 

2. Sebagai sarana masyarakat (investor) untuk menanamkan modalnya. 

 

2.5.3 Manfaat Pasar Modal 

Menurut Martono dan Harjito (2004), ada beberapa manfaat pasar modal 

yang dapat dirasakan oleh perusahaan penerbit sekuritas (emiten), investor dan 

pemerintah. 

Manfaat bagi perusahaan : 

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar; 

2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai; 

3. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan; 

4. Ketergantungan terhadap bank menjadi kecil; 

5. Cash flows hasil penjualan biasanya lebih besar dari harga nominal 

perusahaan; 

6. jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 

Manfaat bagi investor : 



 
 

1. nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi capital gain; 

2. memperoleh deviden bagi yang memiliki saham dan mendapatkan bunga 

tetap atau bungan mengambang bagi yang memiliki obligasi; 

3. dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi; 

4. dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk 

mengurangi resiko. 

 

2.6 Saham 

2.6.1 Pengertian Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas 

perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau 

distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk 

hak klaim atas aset perusahaan dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat 

berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas. 

Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau 

penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan (Fakhruddin, 2006:13) 

Tandelilin (2001 : 18) mendefinisikan saham sebagai surat bukti 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham.  

Menurut Jogiyanto (2007:107-144) saham (stock) merupakan penjualan 

hak kepemilikan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain baik berbentuk 

perorangan maupun perusahaan. Jogiyanto juga berpendapat, bila perusahaan 

hanya mengeluarkan satu jenis saham saja maka saham tersebut disebut dengan 



 
 

saham biasa (common stock), namun bisa saja menerbitkan saham lain yang 

disebut saham preferen (preferred stock). 

Menurut Darmadji (2006:7) terdapat beberapa karakteristik yuridis 

kepemilikan saham, yakni : 

1. Limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar 

jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan. 

2. Ultimate control, artinya pemegang saham (secara kolektif) dapat 

menentukan arah dan tujuan perusahaan. 

3. Residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang 

mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk dividen) dan 

sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan. 

 

2.6.2 Jenis-Jenis Saham 

Menurut Rusdin (2005:68-74) saham dapat dibagi berdasarkan atas cara 

peralihan yaitu saham atas unjuk (bearer stock) dan saham atas nama (registered 

stock) : 

a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stock) 

Adalah saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain. 

b. Saham Atas Nama (Registered Stock) 

Adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana cara 

peralihannya harus melalui prosedur tertentu yaitu dengan dokumen 

peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan 



 
 

khusus membuat daftar nama pemegang saham. Apabila terjadi 

kehilangan, pemegang saham tersebut dengan mudah mendapatkan 

penggantiannya. 

Berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham, maka saham 

dibedakan atas : 

a. Saham Preferen (Preferen Stock) 

Adalah saham yang berbentuk gabungan (hybrid) antara obligasi (bond) 

dan saham biasa. Jenis saham ini sering disebut dengan sekuritas campuran. 

Saham preferen memiliki preferensi tertentu diatas saham biasa dalam pembagian 

dividen dan pembagian kekayaan apabila perusahaan dibubarkan. Saham preferen 

ini hampir sama dengan obligasi karena biasanya memberikan dividen yang tetap 

setiap tahunnya.  

Saham ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan juga mewakili 

kepemilikan modal, memiliki klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, memiliki 

hak tebus, dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Saham preferen memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

(1) Pembayaran dividen dalam jumlah tetap 

(2) Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa juka perusahaan 

dilikuidasi 

(3) Dapat dikonversikan menjadi saham biasa. 

Ada pula ciri-ciri saham istimewa, yaitu: 

1. Hak utama atas dividen, artinya saham istimewa mempunyai hak terlebih 

dahulu dalam hal menerima dividen. 



 
 

2. Hak utama atas aktiva perusahaan, artinya dalam hal likuidasi berhak 

menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham istimewa 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

3. Penghasilan tetap artinya pemegang saham istimewa memperoleh 

penghasilan dalam jumlah yang tetap. 

4. Jangka waktu yang tidak terbatas, artinya saham istimewa yang diterbitkan 

mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan syarat  

bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali saham 

istimewa tersebut dengan harga tertentu. 

5. Tidak mempunyai hak suara, artinya pemegang saham istimewa tidak 

mempunyai suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

6. Saham istimewa kumulatif, artinya dividen yang tidak dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang saham 

istimewa tersebut. 

Dibandingkan dengan saham biasa, maka saham preferen memiliki 

keunggulan yaitu pendapatan yang tinggi, dapat diprediksi, memiliki keamanan, 

dan biaya per unit yang rendah. 

Disamping memiliki keuntungan, saham preferen juga memiliki 

kelemahan yaitu rentan terhadap inflasi dan suku bunga yang tinggi, serta sangat 

kurang berpotensi untuk peralihan modal. Modal preferen dapat dibedakan dalam 

beberapa jenis berikut : 

1. Cummulative Preferred Stock, dimana saham ini memberikan kepada 

pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu 



 
 

persentase atas jumlah tertentu. Apabila pada tahun tertentu dividen yang 

dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali maka 

diperhitungkan pada tahun berikutnya. 

2. Non Cummulative Preferred Stock, dimana saham ini mendapat priorotas 

dalam pembagian dividen sampai pada suatu persentase atau jumlah 

tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif. 

3. Participating Preferred Stock, pemilik saham jenis ini disamping 

memperoleh dividen tetap juga memperoleh ekstra dividen apabila 

perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka 

waktu tertentu. 

b. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh 

emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis saham 

yang paling populer di pasar modal dan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

(1) Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi; 

(2) Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang 

ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 

(3) Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam RUPS; 

(4) Hak tanggung jawab yang terbatas; 

(5) Hak memesan efek terdahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada 

masyarakat. 

Jenis-jenis saham biasa : 



 
 

a) Saham unggulan (bluechips) yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan 

besar dan terkenal yang telah lama memperlihatkan kemampuannya 

memperoleh keutnungan dan pembayaran dividen. Biasanya perusahaan 

tersebut memiliki stabilitas usaha yang tinggi serta unggul dalam industri 

yang sejenis dan menjadi standar penilaian dalam mengukur perusahaan-

perusahaan. 

b) Growth stock yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

penjualan, perolehan laba, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan 

yang sangat cepat dari rata-rata industri. 

c) Emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang relatif kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam 

kondisi ekonomi yang kurang mendukung. 

d) Income stock, yaitu saham membayar dividen melebihi jumlah rata-rata 

pendapatan. Umumnya banyak dibeli investor jasa dan dan pensiun. 

e) Cyclical stock, yaitu saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi 

dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha, misalnya industri semen, baja, 

timah, otomotif, dan real estate. 

f) Defensive stock, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap 

satabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi. 

g) Speculative stock, pada prinsipnya semua saham yang diperdagangkan di 

bursa efek dapat digolongkan menjadi speculative stock. 

Beberapa pengertian dan pengetahuan yang perlu dipahami oleh investor 

atau calon investor atau calon investor agar modal yang ditanamnya mendapatkan 



 
 

return yang maksimal dan tidak mengalami kerugian yang signifikan serta 

langkah yang perlu diambil oleh emiten untuk dapat mempertahankan harga 

sahamnya agar senantiasa tetap tinggi. 

 

2.6.3 Harga Saham 

Harga saham merupakan salah satu indikator kinerja manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan 

memberikan kepuasan bagi investor. 

Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah 

perusahaan emiten pada waktu tertentu. Menurut Lubis (2006 : 60) harga pasar 

adalah harga jual dari investor satu dengan investor lainnya. 

Menurut Sartono (2001 : 9) harga saham  terbentuk di pasar modal dan 

ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba per lembar saham atau earning per 

share, rasio laba terhadap harga per lembar saham atau price earning ratio, tingkat 

bunga bebas resiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah dan 

tingkat kepastian operasi perusahaan. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harga pasar per 

lembar saham merupakan harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal pada 

akhir periode yang ditentukan oleh para investor. 

 

2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Dalam melakukan pembelian saham seorang investor tidak akan 

melakukan pembelian saham sebelum melakukan penilain 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 (2003:87) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan 

harga saham atau indeks harga saham, antara lain: 

1. Faktor Internal (Lingkungan Mikro) 

 Pengumuman tentang strategi pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, perubahan harga, laporan produksi dan laporan penjualan. 

 Pengumuman pendanaan (Financing Announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

 Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi. 

 Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian dan diakuisisi, 

laporan divestasi dan lainya. 

 Pengumuman investasi (Investment Announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya. 

 Pengumuman ketenagakerjaan (Labour Announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru dan lainnya. 

 Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per 

share (EPS) dan dividen per share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA). 



 
 

2. Faktor Eksternal (Lingkungan Makro) 

 Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. 

 Pengumuman hukum (Legal Announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

 Pengumuman industri sekuritas (Securities Announcements), seperti 

laporan pertemuan laporan, volume atau harga saham perdagangan, 

pembatasan atau penundaan trading. 

 Berbagai isu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

 Kekuatan penawaran dan permintaan saham dipasar. 

Menurut Brigham dan Houston (2001:27) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham adalah sebagai berikut : 

a) Aktiva Keuangan 

Setiap aktiva keuangan hanya akan bernilai jika aktiva tersebut 

menghasilkan arus kas 

b) Kecepatan arus kas 

Semakin cepat arus kas yang diterima akan semakin baik, karena kas 

tersebut dapat diinvestasikan kembali untuk menghasilkan tambahan 

perusahaan. 

c) Resiko 



 
 

Pada umumnya investor menghindari resiko. Sehingga investor akan 

membayar lebih saham yang arus kasnya relatif pasti daripada saham yang 

arus kasnya beresiko. 

 

2.6.5 Keuntungan dan Resiko Saham 

2.6.5.1 Keuntungan yang Diterima Pemilik Saham 

Keuntungan yang menjadi daya tarik dari investasi saham adalah 

menerima dividen dan mendapatkan capital gain. 

1. Dividen 

Dividen adalah keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya dividen dibagikan setelah 

adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Agar investor 

berhak mendapatkan dividen, pemodal tersebut harus memegang saham tersebut 

untuk kurun waktu tertentu hingga kepemlikian saham tersebut diakui sebagai 

pemegang saham dan berhak mendapatkan dividen. Dividen yang diberikan 

perusahaan dapat berupa dividen tunai yaitu uang atau dividen saham dimana 

pemegang saham mendapatkan jumlah saham tambahan sesuai porsi saham yang 

dimilki. 

2. Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham 

pada saat transaksi. Capital gain terbentuk karena aktifitas perdagangan di pasar 

sekunder. Dipasar sekunder tersebut, harga saham sangat dipengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran. Faktor nilai saham yang dihitung berdasarkan asset 



 
 

perusahaan belum tentu berpengaruh belum tentu berpengaruh banyak pada harga 

riil saham di pasar modal karena ada faktor lain yang mempengaruhi seperti 

spekulasi, sentimen pasar, ekspektasi dan potensi perusahaan dimasa depan, 

peraturan pemerintah dan pemegang kendali manajemen perusahaan. 

Saham dikenal memiliki karakteristik high return, high risk. Artinya 

mempunyai peluang keuntungan yang tinggi namun juga memiliki potensi risiko 

yang tinggi. Saham memungkinkan pemodal mendapatkan keuntungan (capital 

gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun seiring dengan 

berfluktuasinya harga saham, saham juga dapat membuat investor mengalami 

kerugian besar dalam waktu singkat 

 

2.6.5.2 Resiko yang Diterima Pemilik Saham 

1. Capital Loss 

Dalam aktifitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan 

Capital Gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya investor 

harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. 

2. Risiko Likuidasi 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan 

atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang 

saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat 

dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari 

hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara 

proposional kepada seluruh pemegang saham. 



 
 

Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang 

saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan 

resiko terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut 

untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan. 

3. Saham delisting dari bursa 

Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya 

(delisting) di bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak diperdagangkan 

lagi. 

 

2.6.6 Menentukan Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2007:126) bahwa ada dua cara yang digunakan dalam 

menentukan harga saham yang sebenarnya yaitu : 

a) Analisis Sekuritas Fundamental (Fundamental Security Analysis) Atau 

Analisis Perusahaan (Company Analysis)  

Analisi pasar atau sekuritas yang memusatkan perhatian pada indeks 

saham, harga, atau statistik pasar lainnya dalam menemukan pola yang mungkin 

dapat memprediksikan dari gambaran yang telah dibuat. Atau analisis yang 

menganggap saham adalah komoditas perdagangan yang pada gilirannya, 

permintaan dan penawarannya merupakan manifestasi kondisi psikologis dari 

pemodal. Analisis fundamental menggunakan data fundamental yaitu data yang 

berasal dari keuangan perusahaan (misalnya laba, dividen yang dibayar, 

penjualan, dan sebagainya). 

 



 
 

b) Analisis Teknis (Technical Analysis) 

Analisis ini mempelajari data-data industri perusahaan, penjualan, 

kekayaan, pendapatan, produk dan penyerapan pasar, evaluasi manajemen 

perusahaan, membandingkan dengan pesaingnya, dan memperkirakan nilai 

intrinsik dari saham perusahaan tersebut. Analisis teknis menggunakan data pasar 

dari saham misalnya harga dan volume transaksi saham). 

 

2.7 Teori Pesinyalan (Signalling Theory) 

Signalling Theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

keran informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

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

bagi kelangsungan hidup suatu peusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

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

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi. 

Menurut Jogiyanto (2000:392) informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. 



 
 

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh 

manajemen untuk menarik calon investor, sehingga tidak mengherankan jika 

laporan keuangan seringkali dibuat sedemikian rupa untuk menampilkan angka 

yang diinginkan oleh manajemen melalui berbagai tindakan manipulasi. 

Manipulasi sering dilakukan pada laporan laba perusahaan, karena laba sangat 

rentan terhadap perubahan metoda akuntansi. Hal ini sesuai dengan signalling 

theory yang menunjukkan kecenderungan adanya asimetri informasi antara 

banyak informasi mengenai kondisi nyata perusahaan saat ini dan prospeknya di 

masa yang akan datang, dibandingkan dengan pihak eksternal. 

Angka–angka akuntansi yang dilaporkan perusahaan dapat digunakan 

sebagai signal jika angka–angka tersebut dapat mecerminkan informasi mengenai 

atribut–atribut keputusan perusahaan yang tidak dapat diamati. Ketika perusahaan 

melaporkan kepada publik komponen labanya, maka hal tersebut merupakan good 

news karena pasar menganggap perusahaan memberikan informasi yang lengkap 

mengenai perusahaan. Dengan komponen laba yang dilaporkan oleh perusahaan, 

maka investor dapat mengetahui kinerja perusahaan sesungguhnya sehingga 

prediksi yang dilakukan akan lebih akurat. Penelitian ini menggunakan teori 

signal sebagai grand theory yang melandasi pengembangan hipotesis. 

 

 

 

 

 



 
 

2.8 Tinjauan Penelitian terdahulu 

Tabel 2.2 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Tahun 
penelitian 

Peneliti Judul Hasil penelitian 

2004 Dharmastusti 
dan 
Wirjolukito 

Analisis pengaruh faktor 
– faktor keuangan 
terhadap harga saham 
perusahaan Go Public di 
BEJ 

Teknik sampling yang 
digunakan adalah 
purposive sampling. 
Sampel yang digunakan 
terdiri dari 70 
perusahaan dari bebrapa 
bidang pada tahun 1999-
2000. Dan hasil 
penelitian menunjukkan 
bahwa untuk perusahaan 
besar, laba sebelum 
beban bunga dan pajak 
mempengaruhi harga 
saham secara positif 

2006 Meythi Pengaruh arus kas 
operasi terhadap harga 
saham dengan persistensi 
laba sebagai variabel 
intervening 

Hasil penelitian 
menunjukkan tidak 
adanya pengaruh arus 
kas operasi terhadap 
harga saham dengan 
persistensi laba sebagai 
variabel intervening. 

2006 Susanto Relevansi nilai informasi 
laba dan aliran kas 
terhadap harga saham 
dalam kaitannya dengan 
siklus hidup perusahaan 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
siklus hidup perusahaan 
mempengaruhi relevansi 
informasi laba dan aliran 
kas terhadap harga 
saham 

2010 Muhammad 
Hamzah  

Pengaruh Arus Kas dan 
Laba terhadap Harga 
Saham 

Hasil penelitian 
diketahui bahwa variabel 
arus kas dan laba 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
perubahan harga saham 
perusahaan transportasi. 

 



 
 

2.9 Kerangka Pemikiran 

2.9.1 Pengaruh Laba terhadap Harga Saham 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2007) menyatakan bahwa laba akuntansi atau penghasilan (income) adalah 

kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan 

ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jika laba akuntansi 

suatu perusahaan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, maka investor 

akan tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut, dengan 

demikian harga saham yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin meningkat, 

sehingga return saham akan meningkat pula (Simamora, 2000). Semakin besar 

laba suatu perusahaan, maka kecenderungan yang ada adalah semakin tinggi harga 

saham. Hal ini terjadi karena laba perusahaan pada akhirnya akan meningkatkan 

nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham dalam bentuk 

naiknya harga saham. 

Penelitian Susanto dan Ekawati (2006) menguji apakah pengaruh 

informasi laba terhadap harga saham berbeda pada tahap siklus hidup perusahaan 

yang berbeda. Pengambilan sampel menggunakan metoda purposive sampling. 

Sampel yang digunakan ialah 278 perusahaan yang berasal dari seluruh sektor 

industri yang listed di BEJ selama tahun 1990-2003 dengan menggunakan time 

series sehingga terdapat 2320 observasi tahun perusahaan setelah dikurangi 

dengan data tak lengkap maupun outlier. Model analisis data digunakan adalah 

model regresi linear beganda yaitu menggunakan regresi pooled cross-sectionel. 



 
 

Hasil penelitian mereka meberikan bukti empiris bahwa pada tahap growth dan 

mature  laba memberikan pengatuh positif atau searah dan signifikan terhadap 

harga saham. 

Penelitian Atmini (2001) dalam Susanto dan Ekawati (2006) menunjukkan 

bahwa besarnya laba berpengaruh signifikan dan berhubungan positif dengan nilai 

pasar ekuitas. 

Dharmastuti dan Wirjolukito (2004) menguji apakah harga saham dari 

suatu perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, dipengaruhi oleh laba 

sebelum beban bunga dan pajak. Teknik penentuan sampling yang digunakan 

dalam memilih data ialah teknik purposive sampling atau teknik judgemental. 

Sampel yang digunakan terdiri dari 70 perusahaan dari beberapa bidang usaha 

selama tahun 1999 – 2000. Teknik analisis menunjukkan bahwa untuk perusahaan 

besar, laba sebelum beban bunga dan pajak mempengaruhi harga saham secara 

positif. 

Mengacu dari beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini akan 

membuktikan apakah laba akan berpengaruh positif terhadap harga saham. 

 

2.9.2 Pengaruh Arus Kas terhadap Harga Saham 

Aktivitas usaha suatu perusahaan baik langsung maupun tidak langsung 

akan terkait dengan kas sehingga kinerja perusahaan akan dapat terlihat dari 

mutasi-mutasi yang terjadi dalam kas. Penambahan kas merupakan peningkatan 

aktiva yang selanjutnya meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai 



 
 

perusahaan ini akhirnya akan direspon secara positif oleh investor pada penilaian 

harga saham perusahaan yang bersangkutan. 

Penelitian mengenai hubungan total arus kas dengan harga saham 

dilakukan oleh Baridwan (1997) yang mengindikasikan bahwa pengungkapan 

informasi arus kas memberikan tambahan bagi para pemakai laporan keuangan. 

Penelitian dari Triyono dan Jogiyanto (2000) menguji apakah total arus 

kas mempunyai kandungan informasi dalam hubungannya dengan harga dan 

return saham. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara total arus kas dengan harga dan return saham. Sedangkan 

menurut Gunawan (2000) total arus kas berpengaruh secara signifikan dengan 

harga saham. Hasil penelitian yang senada juga dikemukakan oleh Naimah (2000) 

yang melakukan pengujian terhadap 53 perusahaan yang go publik di Bursa Efek 

Jakarta pada tahun 1997-1998 yang menyatakan bahwa total arus kas berpengaruh 

secara signifikan dengan harga saham. 

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

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

menggunakan model levels dan return. Perusahaan yan dijadikan sampel adalah 

54 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ untuk tahun 1995 dan 1996. Data 

pelaporan keuangan diperoleh dari indo-exchange files, sedangkan data tanggal 

publikasi laporan keuangan dan harga saham tiap emiten diperoleh dari divisi 

komunikasi BEJ,  divisi perdagangan BEJ dan harian Bisnis Indonesia. Metoda 

analisis yang digunakan adalah regresi model linier dengan pendekatan levels dan 

return untuk mengetahui kandungan informasi arus kas, komponen arus kas dan 



 
 

laba akuntansi terhadap harga atau return saham. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dengan model level, total arus kas tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan harga saham, tetapi pemisahan arus kas ke 

dalam komponen arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan harga saham. 

 

2.9.3 Pengaruh Laba dan Arus Kas secara Simultan terhadap Harga 

Saham 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan laba dengan harga 

saham, menunjukkan bahwa laba menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham. Penelitian tersebut diantaranya ialah 

penelitian Susanto dan Ekawati (2006) yang memberikan bukti empiris bahwa 

pada tahap growth dan mature laba memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham, serta penelitian Dharmastuti dan Wirjolukito (2004) yang 

menunjukkan bahwa laba sebelum beban bunga dan pajak mempengaruhi harga 

saham secara positif. 

Pada penelitian Hamzah (2010) Pengaruh Arus Kas dan Laba terhadap 

Harga Saham membuktikan bahwa variabel arus kas dan laba memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan transportasi. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik 

untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh laba dan arus kas secara 

simultan terhadap harga saham perusahaan. 

 



 
 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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