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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan tempat bagi para investor untuk menanamkan 

modal yang dimilikinya. Sedangkan bagi perusahaan, pasar modal adalah tempat 

untuk mengumpulkan modal dengan cara menawarkan sahamnya kepada investor.  

Menurut Rachmawati (2017) Pasar modal memiliki peran besar bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 

dua kepentingan yaitu pihak yang memilki kelebihan dana (investor) dan pihak 

yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang 

memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan 

memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) 

dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan 

memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan 

kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih. 

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian di era globalisasi telah 

menuntut perusahaan-perusahaan untuk mencari berbagai alternatif agar dapat 

menghasilkan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Modal sangat diperlukan 

bagi kelangsungan perusahaan dimana disisi lain pemerolehan modal ini menjadi 
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kendala bagi perusahaan. Pasar modal merupakan salah satu sumber modal bagi 

perusahaan dimana menjadi sarana antara pemilik modal (investor) dengan 

peminjam dana (emiten). Investasi di pasar modal saham merupakan investasi 

dengan risiko relatif tinggi.  

Dalam 10 tahun terakhir para emiten dihadapi berbagai tantangan, baik 

nasional maupun global. Seiring itu, emiten juga banyak mengalami perubahan. 

Kini, siap tidak siap, emiten harus menghadapi tantangan yang lebih luas, yakni 

Masyarakat Ekonomi Asean yang dimulai sejak akhir 2015. MEA diyakini akan 

membuat kawasan ASEAN berdaya saing. Sebab, MEA menyepakati pembebasan 

arus barang, jasa, tenaga kerja, investasi, dan penghapusan tarif perdagangan 

(BERITA SATU.com, 4 mei 2016). “Ini akan menjadi tantangan sendiri dari para 

emiten. Di sisi lain, ada dorongan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi, 

melalui 12 paket kebijakan dan seterusnya,” (Ketua Umum Asosiasi Emiten 

Indonesia Franciscus Welirang) . 

Saat ini perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

dan dapat diperjualbelikan oleh publik per 18 Mei 2017 mencapai 547 

perusahaan. Dibandingkan 5 tahun yang lalu, per akhir 2012 yang sebanyak 459, 

terdapat 88 perusahaan baru yang menjadi perusahaan terbuka. Jumlah ini masih 

akan terus bertambah setiap tahunnya. (KOMPAS.com ,25/05/2017). Salah satu 

sektor yang cukup diminati oleh para investor adalah sektor manufaktur. sektor 

manufaktur ini cukup diminati oleh investor karena perkembangan saham sektor 

ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Salah satu sektor yang menjadi 

pusat perhatian dan minat para investor adalah sektor food and beverages. 
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Perkembangan return saham pada sektor Food and Beverage yang 

terdaftar di BEI selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi seperti terlihat pada 

Tabel 1.1 berikut 

Tabel 1.1 

Perkembangan Return Saham Prusahaan Food and Beverages  yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016 (dalam persen) 

 

 

No 
Kode 

Perusahaan 

Return Saham (%) 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 

1 AISA 0,32 0,47 -0,42 0,61 

2 CEKA -0,11 0,29 -0,55 1,00 

3 DLTA 0,49 0,03 -0,99 -0,04 

4 ICBP 0,31 0,28 0,03 -0,36 

5 INDF 0,13 0,02 -0,23 0,53 

6 MLBI 0,67 -0,99 -0,29 0,36 

7 MYOR 0,30 -0,20 0,46 -0,95 

8 ROTI -0,85 0,36 -0,09 0,26 

9 SKBM 0,23 1,02 -0,03 -0,32 

10 SKLT 0,00 0,67 0,23 -0,17 

11 STTP 0,63 0,86 0,05 0,06 

12 ULTJ 2,38 -0,17 0,06 0,16 

Rata-rata Return saham 0,33 0,19 -0,15 0,09 

sumber: www.idx.co.id (Data Diolah) 

 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat rata-rata return saham selama tahun 2013-2016 di 

perusahaan Food and Beverage terjadinya fenomena kecenderungan penurunan 

return yang diasumsikan telah terjadi penurunan harga saham pada perusahaan 

tersebut. Kondisi  return saham yang mengalami ketidakstabilan menyebabkan 

fluktuasi harga sehingga dalam tampilan laporan keuangan yang dipublikasikan 

tampak adanya  perubahan laba perusahaan, arus kas operasi yang mengalami 

ketidakstabilan. Yang mana semakin tinggi laba bersih yang dimiliki suatu 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan maka harga saham pun ikut meningkat sehingga return yang didapat 

perusahaan lebih tinggi dari sebelumnya. Yang mana dapat dilihat pada 

perusahaan DLTA pada tahun 2015 mengalami penurunan laba dari tahun 2014, 

pada tahun 2014 memperoleh laba sebesar 288.499.375.000 sedangkan pada tahun 

2015 hanya memperoleh laba sebesar 192.045.199.000, tampak pada tabel 1.1 

return saham perusahaan DLTA dari tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya.  

Arus kas yang  dimiliki oleh industri food and beverages kurang stabil, 

dari tabel 1.1 dapat dilihat return saham pada perusahaan DLTA pada tahun 2014 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, arus kas operasi yang dimiliki 

perusahaan DLTA tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 

sehingga menyebabkan kurang sumber daya untuk membiayai usahanya dan 

mempengaruhi para investor untuk membeli saham yang mengakibatkan return 

saham pun tidak stabil. 

Perusahaan Food and Beverages digunakan dalam penelitian ini, karena 

perusahaan ini merupakan kelompok perusahaan yang cukup besar dan 

berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan Food and Beverages memiliki iklim 

persaingan yang sangat ketat. Saham kelompok perusahaan makanan dan 

minuman lebih banyak mencuri minat para investor karena perusahaan makanan 

dan minuman merupakan salah satu usaha yang tidak pernah mati akan kebutuhan 

pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Melihat kondisi yang 

demikian, banyak perusahaan yang ingin masuk ke sektor tersebut sehingga 
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persaingannya sangat tajam. Untuk itu perusahaan harus memperkuat faktor 

internal agar dapat tetap berkembang dan bertahan dalam persaingan. 

Adapun fenomena pertumbuhan industri makanan dan minuman terus 

mengalami peningkatan signifikan. Begitu pula dengan tahun 2018, industri 

makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi sektor andalan untuk menopang 

pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional (28 November 2017 | 

http://www.kemenperin.go.id).  

Berdasarkan atas fenomena yang diolah oleh peneliti dapat dilihat bahwa 

perusahaan food and beverages yang diamati oleh peneliti mengalami 

peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini dipicu oleh banyaknya para peminat 

yang berinvestasi pada perusahaan ini karena semenjak peristiwa krisis ekonomi 

secara global yang terjadi di tahun 2008 hingga saat ini perusahaan food and 

beverages mampu bertahan, sehingga peningkatan tersebut akan berdampak pada 

kinerja perusahaan dan juga pada return saham perusahaan. Ini membuktikan 

bahwa perusahaan dapat memberikan tingkat keuntungan atas investasi yang 

diinginkan oleh investor. Capital loss yang akan diterima oleh investor menjadi 

capital gain. Hal ini akan membuat para investor mempertahankan sahamnya pada 

perusahaan tersebut atau para calon pemegang saham akan menginvestasikan 

dananya karena perusahaan diduga dapat memberikan return saham yang baik 

bagi investornya. Berdasarkan informasi tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa meningkatnya laba akan mencerminkan keberhasilan perusahaan. Apabila 

peningkatan pendapatan dan laba terjadi secara signifikan akan mencerminkan 

bahwa kondisi ekonomi perusahaan dimasa depan baik dan bisa mempertahankan 

http://www.kemenperin.go.id/
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kelangsungan hidup perusahaan sehingga akan meningkatnya kepercayaan para 

investor dalam menginvestasikan sahamnya khususnya pada return saham.  

Melihat fakta bahwa tidak ada kepastian mengenai return yang akan 

didapatkan oleh investor ketika melakukan investasi saham, maka investor perlu 

pertimbangan yang rasional dengan mengumpulkan berbagai jenis informasi yang 

diperlukan untuk pengambilan keputusan investasi. 

Yocelyn dan Christiawan (2012) menyatakan bahwa Faktor yang 

mempengaruhi return suatu investasi adalah faktor internal perusahaan dan faktor 

eksternal. Faktor internal perusahaan meliputi kualitas dan reputasi manajemen, 

struktur permodalan, struktur hutang, tingkat laba yang dicapai dan kondisi intern 

lainnya di dalam perusahaan. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah 

gejolak politik dalam negeri, perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs 

valuta asing, dan inflasi. 

Tujuan utama investor berinvestasi adalah memperoleh keuntungan. 

Seorang investor mengharapkan tingkat pengembalian (return) yang sesuai 

dengan resiko yang harus ditanggung oleh investor dari yang diinvestasikannya 

karena tingkat return menjadi faktor utama dalam investasi, oleh karena itu 

investor memerlukan perencanaan yang matang dan berbagai informasi mengenai 

emiten yang menerbitkan sahamnya di pasar modal.  

Informasi utama yang digunakan oleh investor untuk membantunya dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi adalah informasi akuntansi, yakni 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

menjadi sumber informasi dalam mengkomunikasikan keadaan keuangan dan 
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manajemen perusahaan dalam periode tertentu. Khusus dalam hal ini, informasi 

arus kas, laba akuntansi dan ukuran perusahaan merupakan informasi akuntansi 

yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan 

digunakan oleh para investor dan manajemen. Investor menggunakan informasi-

informasi tersebut untuk menilai resiko yang akan terjadi suatu saat pada 

investasinya, dan juga untuk memperkirakan keuntungan investasi yang akan 

diperoleh dari investasinya tersebut. 

Laba akuntansi didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam 

bentuk penurunan kewajiban atau penambahan aktiva yang menyebabkan ekuitas 

meningkat selama periode akuntansi bukan berasal dari kontribusi penanaman 

modal. Laba akuntansi digunakan untuk meramalkan kemampuan laba dan 

memprediksi risiko dalam investasi dan kredit selain untuk menilai kinerja 

(Yocelyn dan Christiawan, 2012). 

Informasi laba secara umum merupakan perhatian utama para investor 

karena informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran 

atas kekuatan laba perusahaan di masa yang akan datang.  

Laba merupakan suatu informasi penting yang disajikan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Informasi laba sering digunakan investor untuk menilai 

kinerja sebuah perusahaan dan pertimbangan untuk berinvestasi. Dengan kata lain 

laba yang diumumkan perusahaan memiliki kekuatan respon pasar. Namun 

informasi laba yang digunakan para investor juga dapat memberikan informasi 

yang bias. Biasnya informasi laba kemungkinan terjadi karena ketidaktepatan 

pelaporan laporan keuangan dan adanya praktik manajemen laba dalam pelaporan 



8 
 

laba perusahaan. Haryatih (2016) menyatakan selain laba, investor juga 

menggunakan informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas 

yang lebih mencerminkan likuiditas. Informasi ini dapat ditemukan dalam laporan 

arus kas yang sudah menjadi bagian integral dari laporan keuangan perusahaan 

publik. 

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang 

dipublikasikan. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar 

yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas sering 

kali digunakan investor untuk menganalisa investasi karena data arus kas 

menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghsilkan kas. 

Laporan arus kas memiliki banyak informasi yang bisa digunakan para investor 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan melihat informasi yang terkandung 

dalam laporan arus kas para investor akan lebih yakin terhadap pilihan 

investasinya. 

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik 

perusahaan. Rizal dan Ana (2016) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan peluang dan 

kemampuan untuk bisa masuk ke pasar modal dan jenis pembiayaan eksternal 

lainnya yang menunjukkan kemampuan perusahaan. Perushaan yang semakin 

besar dan sudah mapan akan memiliki akses lebih baik di pasar modal. 

Banyak penelitian yang berkaitan dengan laporan laba rugi dan laporan 

arus kas serta ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil 

yang kontradiktif (tidak konsisten) antara peneliti yang satu dengan peneliti yang 
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lain seperti yang dilakukan oleh Penelitian lainnya. Yocelyn dan Christian (2012) 

menyimpulkan bahwa pengungkapan laba akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Hal ini menandakan bahwa investor mempertimbangkan 

informasi laba akuntansi yang diungkapkan dalam laporan tahunannya untuk 

membuat keputusan. Sedangkan variabel bebas yang lainnya tidak terbukti secara 

signifikan berhubungan dengan return saham. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Putriani dan Sukartha (2014) menguji arus kas operasi dan laba 

bersih menyimpulkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan 

pada return saham, sedangkan laba bersih memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan pada return saham. Haryatih (2016) menyimpulkan bahwa laba bersih 

dan arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Menurut Rizal dan Ana (2016) laba bersih dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap return saham sedangkan operasi arus kas tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi dan adanya hasil yang bervariasi dari 

penelitian sebelumnya peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian ini, 

dimana penelitian ini merupakaan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Tumbel, Tinangon dan Walandouw (2017) adapun perbedaanya : (1)Periode 

tahun penelitian berbeda yaitu tahun 2013-2016.  (2) Menambah  variabel Ukuran 

Perusahaan  (3)Populasi penelitian menggunakan perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor industri food and beverages karena sektor industri food and 

beverages merupakan salah satu sektor usaha yang akan terus mengalami 
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pertumbuhan, perusahaan sektor ini memiliki banyak perubahan dan tantangan 

seperti perubahan selera konsumen, keadaan ekonomi, politik, kemajuan 

teknologi serta pemasok. Berdasar latar belakang yang telah diuraikan  maka 

penulis mengangkat judul “Analisis Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas 

Operasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham (Studi Empiris 

pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-

2016)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham ? 

2. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh laba akuntansi terhadap return 

saham. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh arus kas operasi terhadap retun 

saham. 

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

retun saham. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagi peneliti, hasil-hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam laba akuntansi, arus kas operasi dan ukuran perusahaan yang 

berkaitan dengan return saham. 

2. Bagi perusahaan, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan 

keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. 

3. Bagi investor dan calon investor, Membantu investor dan calon investor dalam 

mengambil keputusan investasi di suatu perusahaan yang terkait dengan 

informasi laba, arus kas operasi dan ukuran perusahaan tersebut. 

4. Bagi insitusi perguruan tinggi, untuk dijadikan sebagai referensi yang dapat 

memberikan informasi teoritas dan empiris pada pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 

yang terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka 

dan Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup. 

Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab membahas latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini sebagai 

dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, 

kajian keislaman yang berhubungan dengan penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian 
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BAB III :  METODE PENELITIAN  

  Membahas metode penelitian yang mencakup penentuan populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, defenisi variabel operasional, 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

data yang telah diperoleh. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengelolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberi saran sebagai 

tindak lanjut dari hasil peneliti. 

 


