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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Investasi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau 

entitas yang mempunyai dana lebih dan menyerahkannya kepada pihak 

yang berkepentingan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 

Sebelum berinvestasi, investor harus mempertimbangkan risiko apa saja 

yang akan dihadapi di masa mendatang. Terdapat berbagai macam kegiatan 

investasi yang dapat dilakukan seperti membeli tanah, bangunan, efek dan 

lainya yang dapat menambah kekayaan investor. Untuk investasi yang 

berkaitan dengan efek dapat dilakukan di pasar modal. Menurut Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1995, pasal 1 ayat (13) pasar modal adalah tempat 

yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:2), pasar modal menjalankan 

dua jenis fungsi yang saling berkaitan yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan, oleh karena itu pasar modal di suatu negara memiliki peran yang 

besar terhadap perekonomian. Darmadji dan Fakhruddin (2012:2) 

menyatakan bahwa, fungsi ekonomi ialah sebagai tempat bertemunya dua 

kepentingan, yaitu issuer sebagai pihak yang membutuhkan dana dan pihak 

investor yang memberikan dana kemudian fungsi keuangan yang 
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memberikan kemungkinan kepada pemilik dana untuk memperoleh 

imbalan.  

Daniati dan Suhairi (2006:2) menyatakan bahwa, saat investor ingin 

menyalurkan dananya ke pasar modal maka investor tersebut harus 

mendapatkan perasaan yang aman dan tingkat return yang akan diperoleh. 

Menurut Sunardi (2010:71), investor yang ingin berinvestasi di sebuah 

perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi 

keuangannya dan itu dapat dilihat dari laporan keuangan, agar di masa 

depan bisa mendapatkan return sesuai yang diharapkan. Deitiana (2013:85) 

menyatakan bahwa, laporan keuangan dapat membantu investor untuk 

mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam membeli,menjual, 

atau menahan saham yang mereka miliki. 

Menurut Sunardi (2010:71), selain laporan keuangan investor juga 

menilai kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Menurut Yocelyn dan Christiawan (2012:81), dalam menilai kinerja 

perusahaan investor dan kreditor melihat pada arus kas dan laba, karena 

pada dua komponen ini investor dan kreditor harus yakin bahwa ukuran 

kinerja tersebut telah secara baik menggambarkan kondisi perusahaan. 

Daniati dan Suhairi (2006:2) menyatakan bahwa, informasi dapat dikatakan 

informatif apabila mampu mengubah kepercayaan pengguna laporan 

keuangan. 

Menurut Syam (2010:55), laporan arus kas disusun bertujuan untuk 

memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran 
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kas perusahaan selama periode tertentu. Harahap (2002:93) menyatakan 

bahwa, laporan arus kas memisahkan transaksinya ke dalam tiga kategori 

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

PSAK No. 2 (2009), informasi arus kas digunakan sebagai dasar untuk 

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Yocelyn 

dan Christiawan (2012:82) menyatakan bahwa, informasi arus kas yang 

memiliki makna ialah apabila saat dipublikasikan investor langsung 

bereaksi untuk membeli dan menjual sahamnya dan itu tercermin dari 

perubahan harga saham dan return saham.  

Suwardjono (2006:455) mengemukakan bahwa, laba akuntansi yang 

dianut saat ini dimaknai sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. 

Menurut Sa’adah dan Kadarusman (2014:16), laba akuntansi merupakan 

salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. 

Sa’adah dan Kadarusman (2014:16) menyatakan bahwa, perusahaan yang 

mempunyai kinerja baik dapat meningkatkan keuntungan di setiap 

periodenya. Yocelyn dan Christiawan (2012:82) mengemukakan bahwa, 

informasi laba dan arus kas merupakan suatu hal yang saling melengkapi 

dalam mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.  

Menurut Ibrahim (2008:19), salah satu variabel lainnya yang dapat 

digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi ialah ukuran 

perusahaan. Suwito dan Herawaty (2005:138) menyatakan bahwa, ukuran 

perusahaan terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, menengah 
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dan kecil. Menurut Suwito dan Herawaty (2005:138), ukuran perusahaan 

dapat diklasifikasikan besar atau kecil dengan berbagai cara, antara lain: 

total aktiva, log/ln total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain.  

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, 

diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Daniati dan Suhairi (2006), 

meneliti tentang pengaruh kandungan informasi komponen laporan arus 

kas, laba kotor, dan size perusahaan terhadap expected return saham. 

Hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara arus 

kas dari aktivitas investasi, laba kotor, size perusahaan terhadap expected 

return saham, sedangkan arus kas dari aktivitas operasi tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap expected return saham. Kemudian 

penelitian Yocelyn dan Christiawan (2012), yang meneliti tentang analisis 

pengaruh perubahan arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham 

pada perusahaan berkapitalisasi besar. Penelitiannya menunjukkan hasil 

bahwa pengungkapan laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap  

return  saham dan  variabel  bebas  yang  lainnya  tidak  terbukti  secara  

signifikan berhubungan dengan return saham. Dan penelitian Pangemanan 

dan Budiarso (2011), tentang pengaruh interaksi laba dan arus kas operasi 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. Hasilnya menunjukkan secara parsial, arus kas operasi 

berpengaruh terhadap return saham, tetapi tidak dengan laba. Dan secara 

stimultan aru kas operasi dan laba berpengaruh terhadap return saham. 
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Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh komponen arus kas, laba 

akuntansi, dan ukuran perusahaan di perusahaan periklanan, printing, dan 

media terhadap return saham yang akan didapatkan oleh investor, karena 

dari return yang akan diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

investor dalam mengambil keputusan untuk kedepannya. Peneliti memilih 

perusahaan periklanan, printing, dan media dikarenakan perusahaan 

tersebut mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dan perusahaan-

perusahaan tersebut terus berkembang. Penelitian ini dilakukan karena 

sedikit sekali yang melakukan penelitian ini dengan perusahaan periklanan, 

printing, dan media. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah komponen arus kas berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan periklanan, printing, dan media di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan periklanan, printing, dan media di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan periklanan, printing, dan media di Bursa Efek Indonesia? 

C. Batasan Penelitian 

Agar pembahasan ini dapat terarah dan tidak terlalu luas, maka peneliti 

memberi batasan pada rumusan masalah tersebut yaitu: 
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1. Data yang diambil menggunakan jangka waktu 4 tahun yaitu dari 2011 

sampai dengan 2014. 

2. Perusahaan periklanan, printing, dan media yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia agar data yang digunakan lebih mudah untuk didapatkan dan 

diolah. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam penelitiannya 

tersebut ialah untuk membuktikan secara empiris pengaruh: 

1. Komponen arus kas terhadap return saham pada perusahaan periklanan, 

printing, dan media di Bursa Efek Indonesia.  

2. Laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan periklanan, 

printing, dan media di Bursa Efek Indonesia.  

3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan Periklanan, Printing, dan Media di Bursa Efek Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini akan memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh komponen arus kas, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan 

terhadap return saham dalam membantu pengambilan keputusan investasi. 

Hasil peneilitian ini akan memberikan bukti secara empiris pada variabel 

independen manakah yang memengaruhi return saham dan diharapkan 

dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk para pembaca dan 

peneliti selanjutnya. 

 

 


