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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan untuk 

memobilisasi dana baik dari dalam atau luar negeri. Bagi para investor pasar 

modal merupakan wahana yang dapat dimanfaatkan untuk menginvestasikan 

dananya (Yuliati, 1996). Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk 

bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan 

investasi dan tingkat return yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Perasaan 

aman ini diantaranya diperoleh karena para investor memperoleh informasi yang 

jelas, wajar, dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

investasinya. Return memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan 

aktual ataupun keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai 

investasi pada tingkat pengembalian yang diinginkan (Linda, 2005). 

Pemodal atau Investor hanya dapat memperkirakan berapa tingkat 

keuntungan yang diharapkan (expected return) dan seberapa jauh kemungkinan 

hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. 

Apabila kesempatan investasi mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi, maka 

investor akan mengisyaratkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pula. Dengan 

kata lain, semakin tinggi risiko suatu kesempatan investasi maka akan semakin 

tinggi pula tingkat keuntungan (return) yang diisyaratkan oleh investor (Hartono, 

2003). Gambaran risiko dan expected return dari suatu saham dapat dinilai 

berdasarkan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 



2 

 

(Kurniawan, 2000). Suatu informasi dianggap informatif jika informasi tersebut 

mampu mengubah kepercayaan para pengambil keputusan. Kepercayaan ini akan 

mengubah harga melalui perubahan demand dan supply surat-surat berharga 

(Hastuti, 1998). 

Salah satu informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi adalah 

laporan keuangan perusahaan. Menurut PSAK No. 02 (Revisi 2009), informasi 

tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan 

setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. 

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya. Jika arus kasnya meningkat maka nilai perusahaan akan 

meningkat, hal ini akan menimbulkan reaksi positif terhadap investor yaitu 

investor melakukan pembelian saham karena perusahaan dianggap mampu 

menghasilkan kas bagi pemegang saham. Semakin tinggi permintaan saham maka 

harga saham semakin meningkat. Jika harga saham meningkat maka return saham 

juga meningkat, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return) suatu investasi juga akan meningkat. Hasil penelitian Arlina et al (2014), 

dan Oktavia (2008), tentang pengaruh arus kas terhadap return saham 

menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara arus kas terhadap return 

saham. Sedangkan hasil penelitian Rhamedia (2008), menyatakan tidak ada 

pengaruh antara arus kas terhadap harga saham. 
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Selain berasal dari arus kas perusahaan, sumber informasi yang berguna 

untuk investor dalam pengambilan keputusan juga berasal dari laba akuntansi. 

Semakin tinggi laba akuntansi maka investor cenderung untuk mempertahankan 

dan membeli saham yang mampu menghasilkan laba yang tinggi, hal ini akan 

mengakibatkan meningkatnya harga saham dan deviden yang dibagikan juga 

semakin tinggi. Jika deviden dan harga saham meningkat maka return saham juga 

meningkat, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) 

suatu investasi juga akan meningkat.  

Salah satu komponen laba akuntansi adalah laba kotor. Hasil penelitian 

Febrianto & Widiastuty (2005), menunjukkan bahwa laba kotor sebenarnya lebih 

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

yaitu laba operasi dan laba bersih. Kualitas laba dipengaruhi oleh pilihan metoda 

akuntansi. Pilihan metoda akuntansi banyak ditemukan di dalam penyusunan 

laporan laba-rugi. Laba kotor dilaporkan lebih awal dari pada laba operasi dan 

laba bersih. Artinya, penghitungan angka laba kotor akan menyertakan lebih 

sedikit komponen pendapatan dan biaya dibandingkan dengan penghitungan laba 

operasi dan laba bersih. Semakin detil penghitungan suatu angka laba akan 

semakin banyak pilihan metoda akuntansi sehingga semakin rendah kualitas laba. 

Dengan demikian, angka laba kotor lebih mampu memberikan gambaran yang 

lebih baik tentang hubungan antara laba dengan harga saham yang sangat erat 

pula hubungannya dengan return saham. Hasil penelitian Daniati & Suhairi 

(2006), Mafudi (2014), yang menguji pengaruh laba kotor terhadap expected 

return saham menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara laba kotor 
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terhadap expected return saham. Hasil penelitian Arlina et al (2014), menyatakan 

ada pengaruh positif dan signifikan antara laba laba kotor terhadap return saham. 

Sedangkan hasil penelitian Rhamedia (2008), menyatakan tidak ada pengaruh 

antara laba akuntansi terhadap harga saham. 

Selain dari laporan arus kas dan laba akuntansi, manfaat laporan keuangan 

akan menjadi optimal bagi investor apabila investor menganalisis lebih lanjut 

melalui analisis rasio keuangan. Salah satu analisis rasio yang sering dikaitkan 

dengan return saham adalah Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio 

yang tinggi berarti perusahaan lebih banyak menggunakan hutang sebagai modal. 

Semakin besar Debt to Equity Ratio menunjukkan risiko yang ditanggung 

perusahaan yang relatif tinggi karena perusahaan beroperasi relatif tergantung 

pada hutang dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar hutang. 

Investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai Debt to Equity 

Ratio yang tinggi. Hal ini pada akhirnya akan membuat investor memilih untuk 

menjual saham, yang akhirnya akan menekan harga saham sehingga harga saham 

akan semakin rendah. Jika harga saham rendah maka maka return saham juga 

rendah, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) suatu 

investasi juga akan rendah. Hasil penelitian Prihantini (2009), Nathaniel (2008), 

tentang pengaruh Debt to Equiti Ratio terhadap return saham menunjukkan hasil 

ada pengaruh negatif dan signifikan antara Debt to Equity Ratio terhadap return 

saham. Sedangkan Abdullah & Merdekawati (2013) menyatakan bahwa Debt to 

Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. 
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Penelitian ini menggunakan industri real estate and property yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitian. Sektor property 

merupakan indikator penting untuk menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. 

Industri property juga merupakan sektor yang pertama memberi sinyal jatuh atau 

sedang bangunnya perekonomian sebuah negara. Selain itu sektor ini telah 

mengalami perkembangan setelah krisis moneter dan mulai menunjukkan 

kontribusinya pada pertumbuhan perekonomian akhir akhir ini. Perkembangan 

industri property saat ini juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat 

meyakinkan. Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan perumahan, 

apartemen, perkantoran dan perhotelan. Disamping itu, perkembangan sektor 

property juga dapat dilihat dari menjamurnya real estate di kota-kota besar 

(Santoso, 2005). Berdasarkan latar belakang serta adanya penelitian tedahulu yang 

saling bertentanagan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh arus kas, laba akuntansi, dan Debt to Equity Ratio terhadap expected 

return saham (studi empiris pada perusahaan real estate and property yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

B. Perumusan Masalah 

Apakah arus kas, laba akuntansi, dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap 

expected return saham? 

C. Batasan Masalah 

1. Periode penelitian yang akan dilakukan adalah tahun 2010-2015 dengan 

pertimbangan data yang lebih up to date. 

2. Laba akuntansi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah laba kotor. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh arus kas, laba akuntansi, dan Dept to Equity

Ratio terhadap expected return saham.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran objektif mengenai

pengaruh arus kas, laba akuntansi, dan Debt to Equity Ratio terhadap

expected return saham. Dengan mengetahui pengaruh arus kas, laba

akuntansi, dan Debt to Equity Ratio terhadap expected return saham maka

investor dapat mempertimbangkannya sebagai keputusan investasi.


