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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian di 

suatu negara, karena pasar modal dapat menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal disebut memiliki fungsi 

ekonomi karena pasar modal sebagai fasilitator untuk mempertemukan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan 

dana (issuer). Sedangkan fungsi keuangan dari pasar modal yaitu dapat 

memberikan kemungkinan dan kesempatan  untuk memperoleh imbalan atau 

return bagi pemilik dana (investor), sesuai dengan karakteristik investasi yang 

dipilih. 

Selain itu, salah satu fungsi pasar modal juga sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Dimana tujuan utama investor melakukan investasi 

adalah memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko yang harus 

dihadapi. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam 

menanggung risiko atas investasi tersebut. Untuk mengetahui secara pasti 

besarnya return yang dapat diperoleh dari suatu investasi di masa yang akan 

datang tidaklah mudah. Disisi lain, return pun memiliki peran yang amat 

signifikan dalam menentukan nilai dari suatu investasi (Linda:2008). Sehingga 
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sangat  penting bagi para investor untuk memperoleh informasi tentang 

perusahaan secara jelas, wajar, dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasinya.  

Situasi ini mendorong seorang investor yang rasional untuk selalu 

mempertimbangkan risiko dan expected return dari setiap sekuritas serta harus 

mempunyai suatu perencanaan investasi yang efektif agar memperoleh 

keuntungan di dalam pasar modal. Perencanaan ini dapat meliputi pertimbangan 

keputusan yang akan diambil untuk mengalokasikan dana yang dimiliki dalam 

bentuk aktiva tertentu, dengan  harapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis 

di masa yang akan datang. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh 

investor yaitu dengan membeli saham, dengan harapan nantinya akan memperoleh 

pengembalian atau return, baik berupa deviden maupun capital gain. Dimana 

semakin besar expected return maka tingkat risiko yang melekat juga akan 

semakin besar. Namun, sebelum investor mengambil keputusan dan 

mempertimbangkan untuk melakukan investasi dalam bentuk saham, investor 

juga perlu mencari berbagai informasi mengenai perusahaan – perusahaan atau 

issuer. Dalam hal ini laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 

penting bagi calon investor. 

Menurut PSAK No. 2 Tahun 2007, laporan arus kas merupakan bagian 

integral yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, dengan tujuan untuk 

mengisi kesenjangan informasi dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

laba ditahan, yaitu dalam  menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas serta kebutuhan perusahaan untuk menggunakan kas. Untuk 
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mengetahui apakah laporan arus kas memiliki kandungan informasi bagi investor 

yang diinteraksikan dengan laporan laba rugi, maka dapat dilihat dari reaksi pasar 

pada saat pengumuman atau publikasi laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jika 

pengumuman kedua laporan keuangan tersebut mengandung informasi maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman.  

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

relevan bagi para investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Laba akuntansi dalam 

laporan keuangan merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang 

mendapat perhatian utama dari investor. Selain itu, investor juga menggunakan 

informasi dalam laporan arus kas sebagai ukuran kinerja perusahaan. Kedua 

ukuran kinerja tersebut, yaitu laba akuntansi dan informasi arus kas harus dapat 

meyakinkan investor serta menjadi fokus perhatian bagi investor dalam 

mengambil keputusan.  

Pada saat dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi keuangan 

tersebut, investor dan kreditor harus yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi 

fokus perhatian mereka adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan 

kondisi ekonomi perusahaan serta prospek pertumbuhan dimasa depan dengan 

lebih baik. Oleh karena itu, selain kedua ukuran kinerja tersebut investor dan 

kreditor juga perlu mempertimbangkan karakteristik keuangan setiap perusahaan. 

Karakteristik keuangan yang berbeda-beda antar perusahaan menyebabkan 

relevansi angka-angka akuntansi yang tidak sama pada semua perusahaan. 

Penelitian ini berupaya untuk mempelajari beberapa faktor yang dapat kita 

jadikan sebagai alat untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian 
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investasi yang berupa expected return saham. Tingkat pengembalian investasi 

yang berupa expected return ini diukur dengan menggunakan rata-rata return 

saham. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang akan diteliti adalah 

komponen arus kas, dan laba akuntansi. 

Andi (2007) menganalisis pengaruh interaksi laba dengan laporan arus kas 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di BEJ pada tahun 2005. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa laba mempunyai pengaruh 

yang signifikan dengan return saham. Laba yang berinteraksi dengan arus kas 

operasi juga berpengaruh signifikan dengan return saham. Laba yang berinteraksi 

dengan arus kas investasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Laba yang 

berinteraksi dengan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Daniati dan Suhairi (2006) menguji pengaruh kandungan informasi 

komponen laporan arus kas, laba kotor, dan size perusahaan terhadap expected 

return. Penelitian dengan cara survey pada industry textile dan automotive yang 

terdaftar di BEJ pada tahun 1999-2004. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa variabel arus kas investasi, laba kotor dan ukuran perusahaan 

mempengaruhi expected return secara signifikan, sedangkan variabel arus kas 

operasi tidak mempengaruhi pengembalian yang diharapkan secara signifikan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Daniati dan Suhairi (2006). 

Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu periode penelitian, sampel penelitian, dan 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapaun alasan peneliti melakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara arus kas, dan 
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laba akuntansi terhadap expected return saham hasilnya sama atau berbeda jika 

diteliti dengan menggunakan sample, variabel, dan periode yang berbeda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a) Apakah ada pengaruh arus kas terhadap expected return saham pada 

perushaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2008 - 2011 ? 

b) Apakah ada pengaruh Laba akuntansi terhadap expected return saham 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2008 -2011 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara arus kas dan laba akuntansi 

terhadap expected return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2008-2011 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi beberapa pihak,  

yaitu antara lain : 

a) Bagi Akademisi 

Digunakan sebagai sarana untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam 

mengenai masalah-masalah yang terjadi secara nyata, sehingga dapat 

mengembangkan pengetahuan dan ilmu dari alat-alat analisis laporan 

keuangan, di antaranya informasi arus kas, dan laba akuntansi.  
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b) Bagi Investor dan Analis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi terkait dengan return saham. 

c) Bagi Masyarakat 

Semoga dapat memberikan banyak informasi mengenai masalah yang 

terjadi, khususnya pihak-pihak yang sedang menghadapi permasalahan 

yang berkaiatan dengan penelitian ini 




