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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut (Munawir, 2002: 2). Selain itu, Kieso  dan  Weygandt  

(2007: 2) mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar 

korporasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun 

sekali untuk memenuhi kebutuhan para pemakai.  

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (IAI, 2007: par 5). Sedangkan, tujuan laporan 

keuangan menurut APB Statement No.4 dalam Riahi dan Belkaoui (2006: 212-

213) dapat diklasifikasikan menjadi: 
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1. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, 

hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam keuangan. 

2. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya 

ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. 

b. Memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam 

sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk 

memperoleh laba. 

c. Memberikan informasi keuangan untuk mengestimasi potensi penghasilan 

bagi perusahaan. 

d. Memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam 

sumber daya ekonomi dan kewajiban. 

e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan 

pengguna laporan. 

3. Tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan meliputi relevansi, dapat 

dimengerti, dapat diverifikasi, netralitas, ketepatan waktu, daya banding, dan 

kelengkapan. 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 5 (FASB, 1984) 

menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan yang sama dengan 

pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan menurut SFAC No. 1       

(FASB, 1978) adalah sebagai berikut: 



11 
 

 
 

1. Menyediakan informasi bagi para investor serta kreditor saat ini atau potensial 

dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan 

keputusan serupa secara rasional. 

2. Menyediakan informasi untuk membantu para investor, kreditor, dan pemakai 

lainnya menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian arus kas masuk 

bersih prospektif perusahaan. 

3. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi dari sebuah 

perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. 

2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan 

bahwa para pengguna yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (IAI, 

2007: 2-3), antara lain: 

1. Investor 

 Penanam modal (investor) membutuhkan informasi untuk menentukan 

keputusan investasi yang harus diambil. Pemegang saham membutuhkan 

informasi yang dapat membantu mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. 

2. Karyawan 

 Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka membutuhkan 

informasi untuk menilai kemampuan perusahaan (stabilitas dan 

profitabilitas) dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 
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3. Pemberi Pinjaman 

 Pemberi pinjaman memerlukan informasi untuk memutuskan apakah akan 

memberi pinjaman atau tidak, berdasarkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur lainnya. 

 Pemasok dan kreditur lainnya membutuhkan informasi untuk memutuskan 

apakah akan memberi pinjaman atau tidak, berdasarkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo.  

5. Pelanggan 

 Pelanggan memerlukan informasi tentang keberlanjutan usaha perusahaan, 

terutama apabila pelanggan terikat dalam perjanjian jangka panjang atau 

tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

 Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

membutuhkan informasi terutama untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan 

nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

 Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
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2.1.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.6 (FASB, 1985) 

menyatakan unsur-unsur laporan keuangan meliputi: 

1. Aktiva,  manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang 

dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi-transaksi 

atau kejadian masa lalu. 

2. Kewajiban, pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa 

depan yang berasal dari kewajiban sekarang dari suatu kesatuan tertentu. 

3. Ekuitas, kepentingan residual dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi 

kewajibannya. Ekuitas merupakan kepemilikan dalam suatu perusahaan yang 

bersifat komersial. 

4. Investasi oleh pemilik, kenaikan aktiva bersih perusahaan tertentu yang 

dihasilkan dari transfer sesuatu yang bernilai dari entitas lain ke perusahaan 

tersebut. Aktiva merupakan bentuk yang paling umum diterima sebagai 

investasi oleh pemilik. 

5. Distribusi kepada pemilik, penurunan aktiva bersih perusahaan tertentu yang 

terjadi karena pemindahan aktiva, penyediaan jasa atau penciptaan kewajiban 

oleh perusahaan kepada pemilik. Pembagian kepada pemilik mengurangi 

kepemilikan (ekuitas) dalam suatu perusahaan. 

6. Laba komprehensif, perubahan dalam ekuitas suatu kesatuan selama suatu 

periode yang terjadi karena transaksi dan kejadian lainnya pada sumber-

sumber bukan pemilik. 
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7. Pendapatan, arus masuk atau peningkatan lain atas aktiva sebuah entitas atau 

penyelesaian kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi 

barang, penyerahan jasa, atau aktivitas yang merupakan operasi utama 

kesatuan tersebut. 

8. Beban, arus kas keluar atau pengurangan lain dari aktiva atau terjadinya 

suatu kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, 

penyerahan jasa, atau aktivitas yang merupakan operasi utama 

perusahaan. 

9. Keuntungan, kenaikan ekuitas yang terjadi karena transaksi tidak langsung 

dan dari semua transaksi serta kejadian yang mempengaruhi perusahaan 

selama satu periode kecuali berasal dari pendapatan dan investasi pemilik. 

10. Kerugian, yaitu penurunan ekuitas yang terjadi karena transaksi dan kejadian 

yang mempengaruhi perusahaan selama satu periode kecuali berasal dari 

beban dan distribusi kepada pemilik. 

Berdasarkan FASB dalam Kieso dan Weygandt (2007: 36) unsur-unsur 

tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang terdiri 

dari tiga unsur (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) menjelaskan jumlah sumber daya 

dan klaim terhadap sumber daya tersebut pada suatu waktu tertentu. Kelompok 

kedua yang terdiri dari tujuh unsur lainnya menjelaskan transaksi, kejadian, dan 

situasi yang mempengaruhi perusahaan selama periode waktu tertentu. 
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2.1.5 Komponen Laporan Keuangan 

PSAK No. 1 menyebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri 

atas beberapa komponen, yaitu (IAI, 2007: par. 07): 

1. Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi 

keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik) perusahaan pada suatu saat 

(tanggal) tertentu. 

2. Laporan laba rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama satu 

periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun. 

3. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu ikhtisar perubahan ekuitas yang 

terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. 

4. Laporan arus kas adalah suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas 

selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. 

5. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah 

yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas serta informasi tambahan yang tidak disajikan dalam 

keempat laporan keuangan sebelumnya.  

2.1.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Tujuan penggunaan laporan keuangan secara umum adalah memberikan 

informasi yang bermanfaat. Hal tersebut merupakan tujuan yang paling kompleks 

karena terdapat banyak alternatif dalam pelaporan. Maka dari itu, untuk 

menentukan alternatif mana yang menyediakan informasi paling bermanfaat untuk 

tujuan pengambilan keputusan, Statement of Financial Accounting Concepts 



16 
 

 
 

(SFAC) No. 2 (FASB, 1980) mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dari 

informasi, yaitu: 

1. Kualitas Primer 

a. Relevansi 

Informasi dapat dikatakan relevan apabila mampu memberikan umpan 

balik maupun nilai prediktif pada waktu yang sama serta disajikan pada 

waktu yang tepat. Apabila suatu informasi disajikan tidak tepat pada 

waktunya maka informasi tersebut akan kehilangan pengaruhnya terhadap 

pengambilan keputusan. 

b. Reliabilitas 

Keandalan disini tidak berarti keakuratan mutlak, agar menjadi handal, 

informasi harus mengandung unsur-unsur penting yakni veriabilitas (dapat 

diuji), kesesuaian penyajian, dan netralitas (kewajaran). Veriabilitas berarti 

sebuah informasi harus dilandasi pada kenyataan yang ditentukan secara 

objektif dan dapat dibuktikan oleh akuntan lainnya dengan menggunakan 

metode pengukuran yang sama. Kesesuaian pengujian artinya antara 

pengukuran dan aktivitas ekonomi atau item yang diukur harus sesuai. 

Netralitas mensyaratkan bahwa informasi ditampilkan dalam keadaan 

tidak bias serta berhubungan dengan konsep kewajaran bagi para 

pemakainya. 
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2. Kualitas Sekunder 

a. Komparabilitas 

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas 

jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. 

b. Konsistensi 

Suatu entitas dianggap konsisten dalam menggunakan standar akuntansi 

apabila entitas tersebut mampu mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang 

sama untuk kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode. 

Sedangkan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

(IAI, 2007) menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki empat karateristik 

kualitatif pokok, yaitu: 

1. Dapat dipahami 

 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. 

2. Relevan 

 Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengkoreksi. Suatu informasi dikatakan relevan 
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apabila memiliki nilai prediktif, nilai umpan-balik, dan harus disajikan secara 

tepat waktu. 

3. Keandalan 

 Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Suatu informasi dikatakan handal jika dapat 

diverifikasi, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias. 

4. Dapat diperbandingkan. 

Laporan keuangan perusahaan harus dapat diperbandingkan antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. 

Selain itu, pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan secara relatif. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2007: 44-45), terdapat dua kendala dalam 

menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif, yaitu: 

1. Hubungan Biaya-Manfaat 

Biaya penyediaan informasi harus dibandingkan dengan manfaat yang 

diperoleh dari pemakaian suatu informasi. Namun, analisis biaya-manfaat sulit 

dilakukan karena biaya dan terutama manfaat tidak selalu nyata dan dapat 

diukur. 
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2. Materialitas 

Kendala materialitas berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi 

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item dianggap material jika 

pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah 

penilaian seorang pemakai laporan keuangan.  

 

2.1.7 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Munawir (2002: 9-10) menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki 

beberapa keterbatasan, meliputi: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya sifatnya 

sementara dan bukan merupakan laporan final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam satuan mata uang (rupiah) yang 

kelihatannya bersifat pasti dan tepat. Namun, dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda dan berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

dari berbagai waktu dan tanggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut 

semakin menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 
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2.2 Laporan Laba Rugi 

2.2.1 Pengertian Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi 

perusahaan selama periode waktu tertentu (Kieso dan Weygandt, 2007: 126). 

Selain itu, Munawir (2002: 26) menyatakan bahwa laporan laba rugi merupakan 

suatu laporan sistematis tentang pendapatan, beban, rugi-laba yang diperoleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu. 

 

2.2.2 Kegunaan Laporan Laba Rugi 

Kieso dan Weygandt (2007: 126-127) mengungkapkan bahwa laporan laba 

rugi dapat digunakan untuk: 

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Para pemakai laporan laba rugi 

dapat mengetahui kinerja perusahaan dengan mengkaji pendapatan dan beban 

perusahaan. 

2. Memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan. Jika terdapat 

korelasi yang cukup kuat antara kinerja masa lalu dengan kinerja masa depan, 

maka prediksi pendapatan masa depan dapat dilakukan dengan keyakinan 

yang memadai.  

3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. 

Hubungan antara komponen laporan laba rugi (pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian) dapat digunakan untuk menilai risiko kegagalan 

perusahaan mencapai tingkat arus kas tertentu di masa depan. 

 



21 
 

 
 

2.2.3 Keterbatasan Laporan Laba Rugi 

Keterbatasan laporan laba rugi menurut Kieso dan Weygandt (2007: 127) 

adalah sebagai berikut:  

1. Pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan 

laba rugi. Praktek yang berlangsung saat ini melarang pengakuan pos-pos 

tertentu ketika menentukan laba, meskipun pengaruh dari pos-pos tersebut 

cukup mempengaruhi kinerja entitas. 

2. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. 

3. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. 

2.2.4 Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi 

Berdasarkan PSAK No.1 (IAI, 2007: par 56), laporan laba rugi perusahaan 

menyajikan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian 

secara wajar. Adapun pos-pos yang terdapat pada laporan laba rugi, meliputi: 

1. Pendapatan; 

2. Laba rugi usaha; 

3. Beban pinjaman; 

4. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan 

menggunakan metode ekuitas; 

5. Beban pajak; 

6. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan; 

7. Pos luar biasa; 

8. Hak minoritas; dan 

9. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 
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Pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan perusahaan akan membantu 

dalam memahami hasil yang dicapai dan menilai hasil yang akan diperoleh pada 

masa akan datang. Penambahan pos-pos, perubahan istilah-istilah yang digunakan 

serta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi 

dapat dilakukan dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar. 

Materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban 

merupakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan 

penambahan dan perubahan pada laporan laba rugi. 

 

2.2.5 Format Laporan Laba Rugi 

Kieso dan Weygandt (2007: 130-131) menyatakan bahwa laporan laba rugi 

dapat disusun dengan dua format, yaitu: 

1. Laporan Laba Rugi Bentuk Langsung (single-step income statement) 

Keunggulan utama format ini terletak pada kesederhanaan penyajian dan tidak 

adanya implikasi bahwa satu jenis pos pendapatan atau beban lebih 

diprioritaskan dari yang lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi Bertahap (multiple-step income statement) 

Format ini memisahkan antara aktivitas operasi dan non-operasi perusahaan 

serta mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya.  
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2.3 Laporan Arus Kas 

2.3.1 Pengertian Arus Kas 

Definisi arus kas menurut PSAK No.2 (IAI, 2007: par 5) adalah arus masuk 

dan arus keluar atau setara kas. Berdasarkan SFAS No. 95 tentang Statement of 

Cash Flow yang dikeluarkan oleh FASB (1987), entitas bisnis diwajibkan untuk 

membuat laporan arus kas. Laporan arus kas dapat digunakan oleh para pengguna 

laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

arus kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan 

arus kas tersebut (Kieso dan Weygandt, 2007:190).  

2.3.2 Klasifikasi Arus Kas 

Berdasarkan PSAK No. 2 (IAI, 2007: par 9-16), laporan arus kas harus 

melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan. 

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi. 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

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

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Oleh karena itu, arus 

kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis 

bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi 
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masa depan. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.  

Kieso dan Weygandt (2007: 375) menyajikan beberapa transaksi yang 

berasal dari aktivitas operasi, baik arus kas masuk (cash inflow) maupun arus 

kas keluar (cash outflow): 

Arus kas masuk (cash inflow) 

Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

Penerimaan kas dari pendapatan bunga 

Penerminaan kas dari pendapatan dividen 

Arus kas keluar (cash outflow) 

Pembayaran kas kepada pemasok 

Pembayaran kas kepada karyawan 

Pembayaran kas kepada pemerintah (pajak) 

Pembayaran kas kepada pihak lain  

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber 

daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan. Kieso dan Weygandt (2007: 192) menyajikan beberapa transaksi yang 

berasal dari aktivitas investasi, baik arus kas masuk (cash inflow) maupun 

arus kas keluar (cash outflow):  
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Arus kas masuk (cash inflow) 

Penjualan property, pabrik, dan peralatan 

Penjualan sekuritas hutang atau ekuitas entitas lain 

Penagihan pinjaman dari entitas lain 

Arus kas keluar (cash outflow) 

Pembelian property, pabrik, dan perlatan 

Pembelian sekuritas hutang atau ekuitas entitas lain 

Pinjaman kepada entitas lain 

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan. 

Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

Arus kas dari aktivitas pendanaan  digunakan untuk memprediksi klaim 

terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Kieso 

dan Weygandt (2007: 192) menyajikan beberapa transaksi yang berasal dari 

aktivitas pendanaan, baik arus kas masuk (cash inflow) maupun arus kas 

keluar (cash outflow):  

Arus kas masuk (cash inflow) 

Penerbitan sekuritas ekuitas 

Penerbitan hutang (obligasi dan wesel) 

Arus kas keluar (cash outflow) 

Pembayaran dividen 

Pelunasan hutang 

Pembelian kembali modal saham 



26 
 

 
 

2.3.3 Metode Pelaporan Arus Kas 

 Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dilaporkan dengan menggunakan 

dua metode (Kieso dan Weygandt, 2007: 379), yaitu: 

a. Metode Langsung 

 Metode ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. 

Selisih di antara kedua jumlah tersebut adalah arus kas bersih dari aktivitas 

operasi. 

b. Metode Tidak Langsung 

 Metode ini menyesuaikan laba bersih dari pos-pos yang mempengaruhi 

pelaporan laba bersih tetapi tidak mempengaruhi kas. 

FASB lebih mendukung penggunaan metode langsung daripada metode tidak 

langsung. Dua komponen arus kas lainnya yakni arus kas bersih dari aktivitas 

investasi dan pendanaan, berdasarkan  PSAK No. 2 (IAI, 2007: par 20), harus 

dilaporkan secara terpisah antara penerimaan kas dan pembayaran kas dari kedua 

aktivitas tersebut. 

2.3.4 Tujuan Informasi Arus Kas 

Tujuan informasi arus kas menurut PSAK No. 2 (IAI, 2007): 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para 
pemakai 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 pemakai perlu 
melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. 
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2.3.5 Kegunaan Informasi Arus Kas 

Kegunaan informasi arus kas menurut PSAK No. 2 (IAI, 2007: par 3-4) adalah 

sebagai berikut: 

1. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) 

dari berbagai perusahaan.  

2. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan 

karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang 

berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

3. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, 

waktu, dan kepastian arus kas masa depan.  

4. 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. 

Kieso dan Weygandt (2007: 195-197) menyatakan bahwa laporan arus kas 

berguna untuk menilai likuiditas perusahaan yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam melunasi pinjaman atau kewajiban lancarnya dalam tahun 

tertentu dari aktivitas operasinya. Selain itu, laporan arus kas juga dapat 

digunakan untuk mengetahui fleksibilitas keuangan perusahaan. Ukuran yang 

dapat digunakan untuk mengetahui fleksibitas keuangan perusahaan adalah 

analisis arus kas bebas. 
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2.4 Pasar Modal 

2.4.1 Pengertian Pasar Modal 

  Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau 

sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan, 2003: 3). Sedangkan, Ahmad 

(2004: 18) menyatakan bahwa secara umum pengertian pasar modal adalah:  

Pasar abstrak sekaligus pasar konkret dengan barang yang 
diperjualbelikan adalah dana yang bersifat abstrak, dan bentuk 
konkretnya adalah surat-surat berharga di bursa efek. Dalam arti 
sempit, pasar modal adalah tempat pasar terorganisasi yang 
memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa 
dari makelar, komisioner, dan para underwriter. 
 

 Menurut Kepres No. 60 Tahun 1988 dalam Sunariyah (2003: 5), pasar modal 

adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawaran dan 

permintaan dana jangka panjang dalam bursa efek. Selain itu, Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga profesional yang berkaitan dengan efek (Darmadji 

dan Fakhruddin, 2006: 2). 

 

2.4.2 Instrumen Pasar Modal 

       Instrumen pasar modal pada pinsipnya adalah semua surat-surat berharga 

(efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Menurut Undang-

undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, efek adalah 

setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 
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sekuritas kredit, rights, waran, opsi, atau setiap derivatif dari efek atau setiap 

instrumen yang ditetapkan sebagai efek (Darmadji dan Fakhrudin, 2006: 6). 

Instrumen-instrumen tersebut meliputi:  

1. Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas 

(PT) atau emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari 

perusahaan tersebut. 

2. Saham  preferen merupakan jenis saham lain sebagai alternatif saham biasa, 

disebut preferensi karena pemegang saham preferen mempunyai hak 

keistimewaan di atas pemegang saham biasa, untuk hal-hal tertentu yang 

diperjanjikan saat emisi saham. Keistimewaan ini bervariasi antara satu emiten 

dengan emiten yang lain, tetapi ada persamaan yang berlaku pada setiap 

saham preferen yaitu bahwa tiap pemegang saham preferen menerima dividen 

terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. 

3. Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh 

perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Jangka waktu obligasi telah 

ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan 

saat pembayarannya juga telah ditetapkan dalam perjanjian. 

4. Obligasi konversi memiliki keunikan yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. 

Pada obligasi konversi selalu tercantum pernyataan untuk dapat melakukan 

konversi setelah jangka waktu tertentu dan selama masa tertentu, dengan 

perbandingan dan/atau harga tertentu, dapat ditukarkan menjadi saham dari 

perusahaan emiten. Pernyataan tersebut tidak sama antara obligasi konversi 

yang satu dengan yang lainnya. 
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5. Right/klaim menunjukkan bukti hak memesan saham terlebih dahulu yang 

melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk 

membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan, sebelum saham-

saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. 

6. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, yang memberi 

hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan 

tersebut pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih. Biasanya waran 

diperdagangkan bersama surat berharga yang lain, misalnya obligasi dan 

saham. Waran diterbitkan dengan tujuan agar pemodal tertarik membeli 

surat berharga (saham dan atau obligasi) yang diterbitkan emiten. 

7. Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemodal menitipkan 

uang kepada manajer investasi sebagai pengelola dana untuk diinvestasikan 

baik di pasar modal atau pasar uang. 

 

2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Riyanto (1992: 181) dalam Kuswardhana (2008)  menyebutkan bahwa saham 

biasa adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam perseroan terbatas. 

Menurut Husnan (1998: 276), saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu 

perusahaan. Di pihak lain, Ahmad (2004: 74) menyatakan bahwa saham 

merupakan surat berharga yang paling banyak dan luas perdagangannya. Pemegang 

surat berharga ini memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan 

memperoleh pembagian keuntungan (dividen) dari perusahaan juga 
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kemungkinan adanya keuntungan atas kenaikan modal (nilai) surat berharga 

tersebut (capital gain).  

Darmadji dan Fakhrudin (2006:6) mendefinisikan saham sebagai tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut. Porsi kepemilikian ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan pada perusahaan tersebut.  

 Saham memiliki beberapa hak, antara lain: 

a. Untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. 

b. Untuk ikut serta dalam manajemen (hak untuk memilikih direktur) secara 

proporsional. 

c. Untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. 

d. Untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari 

kelompok yang sama. (Kieso and Weygandt, 2007: 308) 

2.5.2 Jenis-Jenis Saham 

Jogiyanto (2007: 67-74) mengklasifikasikan saham menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara 

obligasi dan saham biasa. Beberapa karakteristik saham preferen, antara lain: 

a. Preferen terhadap dividen. 

Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen 

terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Saham 

preferen juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu 
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memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-

tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa 

menerima dividennya. 

b. Preferen pada waktu likuidasi 

Hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan 

dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadi likuidasi. 

Macam-macam saham preferen, antara lain: 

a.  Convertible preferred stock, memungkinkan pemegangnya untuk 

menukarkan saham ini dengan saham biasa dengan rasio yang telah 

ditentukan. 

b. Callable preferred stock, memberikan hak kepada perusahaan yang 

mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham 

pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. 

c.  Adjustable-rate preferred stock, tidak membayar dividen secara tetap tetapi 

tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas t-

bill (treasury bill). 

2. Saham biasa, pemegang saham biasa adalah pemilik dari perusahaan yang 

mewakilkan operasional perusahaan kepada pihak manajemen. Beberapa hak 

yang dimiliki pemegang saham biasa, antara lain: 

 a. Hak kontrol, untuk memilih pimpinan perusahaan. 

 b. Hak menerima pembagian keuntungan. 

 c. Hak preemptive, untuk mendapatkan persentasi pemilihan yang sama jika 

perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. 
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Selain dua jenis saham tersebut, Darmadji dan Fakhrudin (2006:8) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa sudut pandang untuk membedakan  saham, 

antara lain: 

1. Berdasarkan cara peralihannya, saham dapat digolongkan menjadi: 

a. Saham atas unjuk (bearer stock), yaitu saham yang tidak tertulis nama 

pemiliknya sehingga mudah dialihkan dari investor yang satu ke investor 

yang lain. 

b. Saham atas nama (registered stock), yaitu saham yang tertulis nama 

pemiliknya sehingga cara peralihannya harus melalui prosedur yang telah 

ditetapkan.  

2.  Berdasarkan kinerja perdagangan, saham dapat dikategorikan menjadi: 

a. Saham unggulan (blue-chip stock), yakni saham biasa dari perusahaan 

yang memiliki reputasi tinggi, pendapatan yang stabil, membayar dividen 

secara konsisten serta sebagai pemimpin pada industri tertentu. 

b. Saham pendapatan (income stock), yakni saham dari perusahaan yang 

memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata 

dividen yang dibayarkan tahun sebelumnya. 

c. Saham pertumbuhan (growth stock-well known), yakni saham-saham yang 

memiliki pertumbuhan pendapatan tinggi dan berperan sebagai leader 

pada industri sejenis. Selain itu, terdapat juga grow stock (lesser known), 

yakni saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader dalam suatu 

industri namun memiliki ciri grow stock.  
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d. Saham spekulatif (speculative stock), yakni saham dari perusahaan yang 

penghasilannya tidak konsisten tetapi  memiliki kemungkinan penghasilan 

tinggi di masa yang akan datang. 

e. Saham siklikal (cyclical stock), yakni saham dari perusahaan yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro dan situasi bisnis secara umum. 

2.5.3 Penilaian Harga Saham 

Harga saham dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan 

perusahaan, yang mana kekuatan pasar ditunjukkan dengan terjadinya transaksi 

perdagangan saham perusahaan di pasar modal. Tinggi rendahnya harga saham 

merupakan penilaian sesaat (judgement momental) yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang termasuk diantaranya kondisi dari perusahaan emiten maupun faktor 

penawaran dan permintaan saham serta kemampuan dalam menganalisa efek. 

2.5.3.1 Pengertian Harga Saham 

 Jogiyanto (2007: 79) menyatakan bahwa saham mempunyai beberapa nilai, 

antara lain: 

1. Nilai Buku  

 Nilai buku (book value) per lembar saham adalah aktiva bersih (net assets) 

yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. 

Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan 

dengannya perlu diketahui, yaitu: 

a. Nilai nominal (par value) dari suatu saham merupakan nilai kewajiban 

yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai 

nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini 
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merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di 

perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh 

pemegang saham. Jika saham tersebut tidak mempunyai nilai nominal, 

dewan direksi menetapkan nilai sendiri (stated value) per lembarnya. 

b. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada 

perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. 

c. Nilai modal disetor (paid in capital) merupakan total yang dibayar oleh 

pemegang saham  kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan 

saham preferen. Nilai ini merupakan penjumlahan total nilai nominal 

ditambah dengan agio saham. 

d.  Laba ditahan (retained earnings) merupakan laba yang tidak dibagikan 

kepada pemegang saham tetapi justru akan diinvestasikan kembali ke 

perusahaan sebagai sumber dana internal.  

2. Nilai Pasar. 

Nilai pasar (market value) berbeda dengan nilai buku (book value). Nilai pasar 

merupakan harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan 

oleh pelaku pasar. 

3. Nilai Intrinsik. 

Nilai intrinsik merupakan nilai seharusnya dari suatu saham atau nilai yang 

tercermin pada fakta (justified by the fact) seperti aktiva, pendapatan, dividen, 

dan prospek perusahaan. 
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2.5.3.2 Teknik Analisis Saham 

Sunariyah (2003: 168) dan Jogiyanto (2007: 89-108) menyatakan beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai harga suatu saham, antara lain: 

a. Pendekatan Tradisional terdiri atas: 

1. Analisis fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham 

dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Untuk analisis 

fundamental, ada dua pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham, 

yaitu: 

(a) Pendekatan nilai sekarang (present value) juga disebut dengan metode 

kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa 

depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang.  

(b) Pendekatan laba (Price Earning Ratio (PER)) menunjukkan rasio dari 

harga saham terhadap nilai laba perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari 

nilai laba perusahaan. 

2. Analisis teknis menggunakan data pasar dari saham untuk menentukan nilai 

dari saham. Data yang digunakan, antara lain: harga saham, volume 

perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-faktor 

lain yang bersifat teknis. Oleh karena itu, seringkali disebut sebagai analisis 

pasar (market analysis) atau analisis internal (internal analysis). Asumsi 

yang mendasari analisis ini, yaitu: 

(a) Terdapat ketergantungan sistematik (sistematic dependencies) di dalam 

return yang dapat dieksploitasi ke return abnormal. 
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(b)  Pada pasar tidak efisien, tidak semua informasi harga saham masa lalu 

diamati ketika memprediksi distribusi return sekuritas. 

(c) Nilai suatu saham merupakan fungsi permintaan dan penawaran. 

Sasarannya adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga 

(price movement) jangka pendek suatu saham maupun indikator pasar. 

Perhatian lebih dipusatkan pada perubahan harga dibandingkan tingkat 

harga. Hal tersebut tampak pada trend analysis yang mengasumsikan bahwa 

perilaku harga masa lalu bisa direfleksikan  dalam  harga di masa yang akan 

datang. 

b.  Pendekatan Portofolio Modern 

 Pendekatan ini menekankan pada aspek psikologi bursa dengan asumsi 

hipotesis mengenai bursa, yaitu hipotesis pasar efisien. Pasar dikatakan efisien 

apabila harga saham mampu menggambarkan seluruh informasi yang ada di 

bursa. Tahapan analisis yang harus ditempuh untuk membangun kerangka 

kerja adalah: 

1. Analisis Ekonomik 

Tujuannya untuk mengetahui jenis serta prospek bisnis suatu perusahaan. 

Aktivitas ekonomis akan mempengaruhi laba perusahaan, sehingga apabila 

tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara rendah maka tingkat laba yang 

akan dicapai oleh suatu perusahaan juga akan rendah. Dalam analisis ini 

terdapat variabel makro: pendapatan nasional, kebijakan moneter, tingkat 

bunga, dan sebagainya. 
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2. Analisis Industri 

 Kelemahan maupun kekuatan suatu industri sangatlah penting dalam 

analisis ini.  Selain itu, juga perlu pertimbangan terkait: penjualan dan laba 

perusahaan, permanen industri, sikap, kebijakan pemerintah terhadap 

industri, kondisi persaingan dan harga saham perusahaan sejenis. 

3. Analisis Perusahaan 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan. Informasi tentang 

perusahaan sangat dibutuhkan oleh para penanam modal dalam membuat 

keputusan. Selain informasi mengenai laporan keuangan periode tertentu, 

juga dibutuhkan informasi tentang solvabilitas, rentabilitas, likuiditas 

perusahaan serta proyeksi keuangan. 

2.5.4 Return Saham 

2.5.4.1 Pengertian dan Bentuk Return Saham 

Hasil yang kita peroleh dari investasi disebut return. Return dapat berupa 

return realisasi (realized return) yang sudah terjadi atau return ekspektasi 

(expected return) yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi masa 

mendatang (Jogiyanto, 2007: 109). Return realisasi memiliki peranan penting 

karena dapat digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan serta 

sebagai dasar dalam menentukan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang. 

2.5.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston 

dan Brigham (1993: 26) dalam Nurcahyanti (2009) adalah proyeksi per lembar 

saham, saat diperolehnya laba, tingkat risiko dari proyeksi laba, proporsi hutang 
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perusahaan terhadap ekuitas serta kebijakan pembagian dividen. Faktor lain yang 

juga mempengaruhi pergerakan harga saham adalah kendala eksternal, seperti 

kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak, dan keadaan bursa saham. 

2.5.4.3 Pengukuran Return Saham 

Jogiyanto (2007: 109-130) menguraikan beberapa cara mengukur return 

realisasi dan return ekspektasi. Pengukuran return realisasi dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Return Total adalah return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu 

periode tertentu, terdiri dari:  

a. Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode yang lalu. 

b. Yield merupakan persentase dividen terhadap harga saham sebelumnya.  

2. Relatif Return dapat bernilai negatif atau positif. 

3. Kumulatif Return mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran 

awal yang dimiliki. 

4. Return Disesuaikan disebut juga return riel yang menyesuaikan return 

nominal dengan tingkat inflasi. 

5. Rata-Rata Geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang 

memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. 

Beberapa cara yang dapat digunakan dalam menghitung return ekspektasi, yaitu: 

a. Berdasarkan Nilai Ekspektasi Masa Depan;  cara ini mengalikan masing-masing 

hasil masa depan (outcome) dengan probabilitas kejadiannya dan 

menjumlahkan semua produk perkalian tersebut. 
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b. Berdasarkan Nilai-Nilai Return Historis; perhitungan hasil masa depan dan 

probabilitasnya merupakan hal yang tidak mudah serta bersifat subyektif 

sehingga kurang akurat. Maka dari itu, digunakanlah data historis sebagai dasar 

ekspektasi. Tiga metode yang dapat digunakan, antara lain:  

1) mean method (asumsi bahwa return ekspektasi dapat dianggap sama 

dengan rata-rata nilai historisnya yang tidak mempertimbangkan 

pertumbuhan return-nya), 

2) trend method (digunakan bila mempertimbangkan pertumbuhan return), 

3) random walk method (mengasumsikan bahwa distribusi data return 

bersifat acak sehingga sulit untuk memprediksi, yang mana return akhir 

akan terulang di masa mendatang). Penggunaan metode-metode tersebut 

tergantung pada distribusi data return-nya. 

c.  Berdasarkan Model Return Ekspektasi; model yang paling banyak digunakan 

adalah Single Index Model dan model CAPM. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

2.6.1 Pengaruh Komponen Laba Terhadap Return  Saham 

Pada dasarnya, terdapat tiga komponen laba, yaitu laba kotor, laba operasi, 

dan laba bersih. Ball dan Brown (1968) dalam Asyik (1999) menguji kandungan 

informasi dan ketepatan waktu dari laba akuntansi. Hasil penelitian tersebut 

menemukan bukti bahwa perusahaan dengan laba meningkat atau menurun juga 

diikuti kenaikan dan penurunan harga saham selama periode pengamatan.  
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Laba kotor adalah selisih dari pendapatan perusahaan dikurangi dengan harga 

pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah semua biaya yang dikorbankan 

yang untuk perusahaan pemanufakturan, mulai dari tahap ketika bahan baku 

masuk ke pabrik, diolah, dan hingga dijual. Semua biaya-biaya langsung yang 

berhubungan dengan penciptaan produk tersebut dikelompokkan sebagai harga 

pokok penjualan.  

Laba kotor lebih terkendali oleh manajemen karena rekening harga pokok 

penjualan menentukan daya saing produk di pasar. Manajemen pasti berusaha 

untuk mengendalikan biaya tersebut pada tingkat yang rendah agar produk bisa 

dijual dengan harga yang kompetitif. Dalam laporan laba rugi, komponen laba 

kotor disajikan lebih awal dari dua komponen lainnya, artinya perhitungan angka 

laba kotor akan menyertakan lebih sedikit komponen pendapatan dan beban. 

Semakin detail perhitungan suatu angka laba akan semakin banyak pilihan metode 

akuntansi sehingga semakin rendah kualitas laba.  

Febrianto dan Widiastuty (2005) menguji angka laba mana antara laba kotor, 

laba operasi, dan laba bersih yang direaksi lebih kuat oleh investor dan seberapa 

signifikan perbedaan reaksi pasar terhadap ketiga angka laba tersebut. Hasil 

penelitiannya menemukan bukti bahwa angka laba kotor lebih mampu 

memberikan gambaran yang lebih baik tentang hubungan laba dan harga saham 

yang sangat erat pula hubungannya dengan return saham. Selain itu, Daniati dan 

Suhairi (2006) menguji hubungan laba kotor terhadap expected return. Hasil 

penelitiannya menemukan bukti bahwa laba kotor memiliki pengaruh terhadap 

expected return.  
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka rumusan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

H1a: Laba kotor berpengaruh terhadap return saham 

Laba operasi merupakan hasil pengurangan dari laba kotor dengan beban-

beban perusahaan yang bersifat operatif. Beban-beban operasi tersebut meliputi 

beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban administrasi, dan lain-lain. Laba 

operasi digunakan dalam berbagai penelitian karena sebagian peneliti berpendapat 

bahwa laba operasi lebih mampu menggambarkan operasi perusahaan serta 

diasumsikan memiliki hubungan langsung dengan proses penciptaan laba. 

Penelitian yang menggunakan laba operasi sebagai ukuran angka laba 

dilakukan oleh Diana dan Kusuma (2004), Sari (2004), dan Febrianto dan 

Widiastuty (2005). Diana dan Kusuma (2004) melakukan penelitian yang 

menghubungkan informasi laba operasi dengan return saham. Hasil penelitiannya 

menemukan bukti bahwa laba operasi merupakan suatu variabel penjelas untuk 

return. Sari (2004) menemukan bukti bahwa laba operasi memiliki relevansi nilai 

kecuali pada saat terjadi krisis keuangan karena laba mengandung banyak 

komponen transitori. Konsep relevansi nilai tidak terlepas dari standar akuntansi 

keuangan, yang mana jumlah suatu angka akuntansi akan relevan jika jumlah 

yang disajikan merefleksikan informasi-informasi yang relevan dengan penilaian 

suatu perusahaan. Di pihak lain, Bhattacharya et al (2003) dalam Febrianto dan 

Widiastuty (2005) menyatakan bahwa laba operasi kurang informatif. 

 



43 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1b: Laba operasi berpengaruh terhadap return saham 

Laba bersih menunjukkan hasil penambahan laba operasi dengan pendapatan 

di luar operasi serta pengurangan dengan beban di luar operasi. Dalam 

penelelitian ini, laba bersih yang digunakan sebagai variabel adalah laba bersih 

sebelum pajak tidak termasuk extraordinary items dan discontinued operations. 

Laba bersih sebelum pajak digunakan untuk menghindari pengaruh penggunaan 

tarif pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis. Sedangkan, alasan tidak 

menyertakan extraordinary items dan discontinued operations adalah untuk 

menghilangkan komponen yang mungkin hanya mempengaruhi laba pada satu 

periode tertentu. 

Ferry dan Ekawati (2004) menguji informasi laba bersih terhadap harga 

saham. Hasil penelitiannya menemukan bukti bahwa kandungan informasi laba 

bersih memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan harga saham serta 

investor menggunakannya untuk menilai kinerja perusahaan pada periode 

pengamatan. Febrianto dan Widiastuty (2005) menemukan bukti bahwa laba 

bersih tidak berpengaruh terhadap harga saham yang erat hubungannya dengan 

return saham. 

Selain itu, Linda dan Syam (2005) juga menggunakan laba bersih sebelum 

pajak tidak termasuk extraordinary items dan discontinued operations dalam 

menguji hubungan laba akuntansi dengan market value. Penelitian ini 

menggunakan model harga dan model return. Model harga menunjukkan bahwa 
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laba akuntansi sebagai dasar ekspektasi investor di masa depan. Sedangkan, 

model return menunjukkan bahwa laba akuntansi tidak dapat menjelaskan kondisi 

ekonomi saat ini dan masa mendatang. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1c: Laba bersih berpengaruh terhadap return saham 

2.6.2 Pengaruh Komponen Arus Kas Terhadap Return Saham 

Laporan arus kas terdiri dari tiga komponen, yaitu arus kas dari aktivitas 

operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. 

Triyono dan Hartono (2000) menemukan bukti bahwa pemisahan total arus kas ke 

dalam tiga komponen arus kas memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga 

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. Arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi 

perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.  

Livnat dan Zarowin (1990) yang menguji komponen arus kas menemukan 

bukti bahwa komponen arus kas mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan 

return saham dibanding hubungan total arus kas dengan return. Ini terlihat dari 
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model penelitian yang menunjukkan unexpected cash flows atau outflows dari 

operasi dalam periode tertentu akan mempengaruhi harga saham melalui 

pengaruhnya pada arus kas, sehingga diharapkan komponen arus kas dari operasi 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan return saham. Hasil penelitian Ali 

(1994) dalam Triyono dan Hartono (2000) menemukan bukti bahwa dengan arus 

kas dari aktivitas operasi mempunyai kandungan informasi di luar laba akuntansi. 

Kusuma (2003) melakukan penelitian mengenai tambahan kandungan 

informasi arus kas operasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arus kas 

operasi memiliki nilai kandungan informasi ketika laba mengandung komponen 

transitori yang tinggi. 

Diana dan Kusuma (2004) menguji pengaruh faktor konstekstual terhadap 

kegunaan arus kas operasi dalam menjelaskan return saham. Hasil penelitiannya 

menemukan bukti bahwa arus kas operasi sangat penting dalam menjelaskan 

return saham. Sari (2004) menguji relevansi nilai dari arus kas operasi saat 

terjadinya krisis keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arus kas 

operasi lebih mampu mencerminkan nilai perusahaan pada saat terjadi krisis 

keuangan. 

Ferry dan Ekawati (2004) menguji pengaruh arus kas operasi terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan 

tahun 2002. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arus kas operasi 

memiliki hubungan yang negatif terhadap harga saham pada tahun 1999, 2000, 

dan 2001. Hubungan negatif berarti semakin menurun arus kas dari aktivitas 

operasi maka harga saham akan mengalami kenaikan atau sebaliknya. Namun, 
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pada tahun 2002 arus kas operasi justru menunjukkan hubungan yang positif 

terhadap harga saham. 

Daniati dan Suhairi (2006) melakukan pengujian mengenai pengaruh arus kas 

operasi  terhadap expected return. Hasil penelitiannya menemukan bukti bahwa 

arus kas operasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap expected 

return saham. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2a: Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh 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. Aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang 

berhubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan.  

Miller dan Rock (1985) dalam Triyono dan Hartono (2000)  melakukan 

pengujian mengenai pengaruh investasi pada return saham. Hasil studi ini 

menemukan bahwa peningkatan investasi berhubungan dengan peningkatan arus 

kas masa yang akan datang dan mempunyai pengaruh positif dengan return saham 

pada saat pengumuman investasi baru. 

Ferry  dan Ekawati (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh arus kas 

investasi terhadap saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 

1999 sampai dengan tahun 2002. Hasil penelitian tersebut menemukan bukti 
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bahwa pada tahun 2000 dan 2001 arus kas dari aktivitas investasi berhubungan 

negatif dengan harga saham. Sebaliknya, pada tahun 1999 dan 2002 arus kas 

investasi berhubungan positif terhadap harga saham. 

Daniati dan Suhairi (2005) menguji pengaruh arus kas investasi terhadap 

expected return. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa arus kas investasi 

berpengaruh signifikan terhadap expected return saham. 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

H2b: Arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh 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. Miller dan Rock (1985) dalam Triyono dan Hartono 

(2000)  dengan signaling theory menjelaskan bahwa pasar akan bereaksi negatif 

terhadap pengumuman pendanaan dari kas karena akan berpengaruh terhadap arus 

kas dari operasi yang lebih rendah untuk masa yang akan datang. Selain itu, ia 

juga mengidentifikasi adanya sinyal lain yang berpengaruh terhadap arus kas dari 

pendanaan yaitu perubahan dividen yang sangat erat hubungannya dengan return 

saham. 

Ferry dan Ekawati (2004) menguji pengaruh arus kas pendanaan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 1999 sampai 

dengan tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1999, 2000, 

2001  arus kas dari aktivitas pendanaan memiliki hubungan yang negatif terhadap 
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harga saham. Sedangkan, pada tahun 2002 arus kas dari aktivitas pendanaan 

memiliki hubungan yang positif terhadap harga saham. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H2c: Arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh terhadap return saham 

2.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham 

 Ukuran (size) perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, 

penjualan, atau modal perusahaan. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Semakin besar 

total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba juga semakin meningkat.  

 Miswanto (1999) dalam Helmi (2008) menemukan bukti bahwa besar kecilnya 

perusahaan mempengaruhi risiko bisnis. Perusahaan kecil memiliki risiko dan 

return yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Hasil penelitian Indriani 

(2005) dalam Daniati dan Suhairi (2006) menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki total aktiva dalam jumlah besar maka perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan, yang mana dalam tahap tersebut arus kas perusahaan 

telah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang 

relatif lama. Selain itu, perusahaan dengan total aktiva besar juga relatif lebih 

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang 

memiliki total aktiva kecil. 
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 Diana dan Kusuma (2004) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi koefisien respon laba dan koefisien respon arus kas. Daniati dan 

Suhairi (2006) melakukan pengujian terhadap pengaruh size terhadap expected 

return. Hasil penelitiannya menemukan bukti bahwa size memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap expected return. 


