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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang Masalah 

       Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal 

tersebut tampak dengan melonjaknya jumlah saham yang diperdagangkan dan 

semakin tingginya volume perdagangan saham. Kondisi ini memberikan banyak 

alternatif bagi para investor untuk melakukan investasi. Dalam investasi saham, 

investor akan memilih saham perusahaan yang memberikan return tertinggi. 

Selain itu, Linda dan Syam (2005) menyatakan bahwa return memiliki peran yang 

amat signifikan dalam menentukan nilai dari suatu investasi. Oleh karena itu, 

kebutuhan akan informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal juga semakin meningkat.  

 Dalam pasar modal yang efisien, harga saham mencerminkan semua 

informasi yang tersedia dan pasar akan bereaksi apabila terdapat informasi baru 

(Jogiyanto, 2007: 369). Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh para investor 

dalam mengambil keputusan investasi adalah informasi mengenai kinerja 

perusahaan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang 

berguna untuk pengambilan berbagai keputusan, termasuk keputusan investasi. 

Laporan keuangan yang menjadi pusat perhatian para investor dan kreditor adalah 

laporan laba rugi dan laporan arus kas. Investor dan kreditor harus yakin bahwa 
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kedua laporan keuangan tersebut mampu menggambarkan kondisi ekonomi 

perusahaan serta prospek pertumbuhan di masa depan dengan lebih baik. 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 menyebutkan 

bahwa laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja 

suatu perusahaan selama periode tertentu (IAI, 2007). Hal itu didukung oleh 

Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 1 yang juga menyatakan bahwa 

laba akuntansi adalah alat ukur yang baik untuk mengukur kinerja perusahaan 

(FASB, 1978). Oleh karena itu, laba akuntansi relevan untuk dimasukkan dalam 

model pengambilan keputusan yang dibuat oleh investor dan kreditor. Laporan 

laba rugi memuat informasi laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Semua angka 

tersebut memiliki tujuan yang sama yakni pengukuran efisiensi manajer dalam 

mengelola perusahaan.  

 Selain laporan laba rugi, laporan arus kas juga merupakan laporan keuangan 

yang berpengaruh terhadap perilaku investor. SFAC No.1 (FASB, 1978) 

menyatakan bahwa laporan keuangan harus mampu menyediakan informasi bagi 

investor, calon investor, kreditor serta pengguna lain dalam penaksiran jumlah, 

waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga, 

pendapatan dari penjualan serta pelunasan dari sekuritas atau utang. Di samping 

itu, PSAK No. 2 menyatakan bahwa informasi arus kas juga berguna untuk 

meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat 

sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas 

bersih serta dampak perubahan harga (IAI, 2007). 

 



3 
 

 Berbagai penelitian telah menghubungkan antara laba dan arus kas dengan 

harga saham atau return saham, antara lain Triyono dan Hartono (2000), Ferry 

dan Ekawati (2004), dan Linda dan Syam (2005). Laba akuntansi yang digunakan 

dalam ketiga penelitian tersebut adalah laba bersih. Triyono dan Jogiyanto (2000) 

memperoleh kesimpulan bahwa perbedaan komponen laporan arus kas (operasi, 

investasi dan pendanaan) memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap return 

saham. 

 Di lain pihak, Febrianto dan Widiastuty (2005) menemukan bukti bahwa laba 

kotor memiliki kualitas laba yang lebih baik dibandingkan kedua angka laba yang 

juga disajikan dalam laporan laba rugi, lebih operatif serta lebih mampu 

memberikan gambaran yang lebih baik tentang hubungan antara laba dengan 

harga saham. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai salah satu dasar oleh 

Daniati dan Suhairi (2006) dalam penelitiannya yang berhasil menemukan bukti 

adanya pengaruh komponen arus kas terhadap expected return saham, kecuali arus 

kas operasi. 

 Hasil-hasil penelitian tentang pengaruh arus kas dan laba akuntansi 

terhadap return saham yang kontradiktif tersebut telah menarik perhatian peneliti 

untuk melakukan penelitian yang menguji kembali hubungan tersebut. Penelitian 

ini mengacu pada penelitian Daniati dan Suhairi (2006) yang menguji pengaruh 

kandungan informasi komponen laporan arus kas, laba kotor, dan size perusahaan 

terhadap expected return. Penelitian Daniati dan Suhairi (2006) menggunakan 

variabel bebas (independent variable) berupa arus kas dari aktivitas operasi, arus 

kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, laba kotor dan size 
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perusahaan. Sedangkan, variabel terikat (dependent variable) berupa expected 

return. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adalah: 

1. Penelitian ini tidak hanya menggunakan laba kotor sebagai variabel 

independen tetapi juga menggunakan laba operasi serta laba bersih sebagai 

variabel independen. Hal ini sekaligus untuk menguji kembali penelitian 

Febrianto dan Widiastuty (2005) yang menguji tiga laba akuntansi mana yang 

lebih bermakna bagi investor.  

2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa return realisasi. 

Expected return dinilai kurang sesuai untuk digunakan sebagai variabel 

dependen karena pada dasarnya ekspektasi setiap investor berbeda-beda 

terhadap investasi yang mereka lakukan. 

3. Penelitian ini menggunakan size bukan sebagai variabel independen tetapi 

sebagai variabel kontrol. Hal ini dilakukan karena penelitian akan difokuskan 

pada dua parameter kinerja perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan, 

yaitu laba dan arus kas. 

4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda, yakni perusahaan real 

estate and property, sesuai dengan saran dari penelitian Daniati dan Suhairi 

(2006) yang menyebutkan bahwa sebaiknya penelitian selanjutnya dilakukan 

terhadap satu jenis industri yang menghasilkan produk sejenis. Sektor real 

estate and property dipilih karena telah mengalami perkembangan setelah 

krisis moneter dan mulai menunjukkan kontribusinya pada pertumbuhan 

perekonomian. Perekonomian Indonesian tahun 2007 mengalami pertumbuhan 

sebesar 6,3 persen dibanding tahun 2006. Selama tahun 2007, sektor-sektor  
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ekonomi  yang membentuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mengalami 

pertumbuhan, antara lain sektor pengangkutan-komunikasi 14,4 persen, sektor 

listrik-gas-air bersih 10,4 persen, sektor konstruksi 8,6 persen, sektor 

perdagangan-hotel-restoran 8,5 persen, sektor keuangan-real estate 8 persen, 

sektor jasa 6,6 persen, dan seterusnya (www.tribunbatam.com). Selain itu, 

Linda dan Syam (2005) menyatakan bahwa sektor real estate and property 

merupakan salah satu sektor yang tidak terikat dengan peraturan pemerintah. 

5. Periode penelitian dilakukan selama 6 tahun yaitu tahun 2002 sampai dengan 

tahun 2007. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti menjadikan hal tersebut 

sebagai topik dalam penelitian yang berjudul “PENGARUH KOMPONEN LABA 

DAN ARUS KAS TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTY YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA)” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah komponen laba memiliki pengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah komponen arus kas memiliki pengaruh terhadap return saham? 
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1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti membatasi masalah pada komponen 

laba yang digunakan dalam penelitian yakni laba kotor, laba operasi, dan laba 

bersih. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh komponen laba (laba kotor, laba 

operasi, dan laba bersih) terhadap return saham.  

2. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh komponen arus kas (arus kas 

operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan) terhadap return saham. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian ini akan memiliki 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh 

komponen laba dan arus kas terhadap return saham pada perusahaan real estate 

and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh antara lain: 

1. Membantu investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi 

di suatu perusahaan terkait kedua informasi yang paling relevan tersebut. 

2. Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan yang berkaitan 

dengan pengelolaan perusahaan. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, 

sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis 

Bab ini menguraikan teori-teori, hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian serta perumusan hipotesis. 

3. Metode Penelitian 

Bab metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan 

atau tujuan penelitian. Hal-hal tersebut meliputi populasi dan sampel, data 

penelitian, variabel penelitian, metode analisis data serta pengujian hipotesis. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Bab ini  menguraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasannya agar mampu 

menjawab secara ilmiah permasalahan dan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 


