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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

Pasar modal memiliki peran besar dalam perekonomian suatu negara, 

seperti di Indonesia, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal disebut memiliki fungsi 

ekonomi karena menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, 

yaitu pihak yang membutuhkan dana (issuer) dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana (investor) atau disebut sebagai lembaga perantaraan 

(intermediaries). 

Pasar modal menyediakan banyak sekali informasi yang tersedia bagi para 

investor. Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor 

dalam mengambil keputusan. Seorang investor harus memiliki perencanaan 

investasi yang efektif agar memperoleh keuntungan di pasar modal. Perencanaan 

ini meliputi pertimbangan keputusan yang diambil untuk mengalokasikan dana 

yang dimiliki dalam bentuk aktiva tertentu dengan harapan mendapat keuntungan 

ekonomis di masa mendatang. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan investor 

adalah membeli saham, dengan harapan akan memperoleh return baik berupa 

dividen maupun capital gain. 

Salah satu industri yang sedang berkembang pesat saat ini baik yang sudah 

go public atau belum go public adalah industri otomotif. Penjualan kendaraan 

bermotor yang sangat tinggi di Indonesia mengakibatkan investasi di sektor 
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otomotif meningkat sangat pesat. Hingga saat ini, industri otomotif dunia terus 

berkembang guna memenuhi tuntutan selera konsumen yang terus meningkat, di 

samping juga kemampuan produsen dalam mengembangkan desain, kualitas dan 

lingkungan bisnis yang berubah. Ini tentunya akan berdampak langsung pada 

industri pendukung lainnya, termasuk bagi industri suku cadang kendaraan. 

Salah satu pendukung industri otomotif yaitu produk suku cadang 

kendaraan bermotor merupakan salah satu pendukung industri otomotif, yang 

mana selain dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri juga telah dipasarkan ke 

pasar internasional. Sepuluh negara tujuan teratas ekspor suku cadang kendaraan 

dari Indonesia tahun 2013 adalah Thailand, Jepang, Malaysia, Brasil, Filipina, 

USA, China, Vietnam, Taipei dan India. Di tahun tersebut, Thailand menempati 

urutan teratas dengan nilai US$. 316,59 juta, disusul Jepang dengan nilai US$. 

258,68 juta dan berkutnya adalah Malaysia dengan nilai US$. 183,68 juta. Ketiga 

negara tujuan ekspor teratas selama periode 2009-2013 itu menunjukkan 

pertumbuhan positif, kendati mengalami sedikit penurunan di tahun 2013. 

(djpen.kemendag.go.id) 

Kondisi perekonomian di Indonesia dan negara-negara berkembang di dunia 

tengah terkena imbas negatif dari gejolak keuangan global. IMF memperkirakan 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 masih akan moderat, bahkan cenderung melemah 

dibandingkan dengan proyeksi yang dibuat pada Juli 2015 lalu. Salah satu sisi pertama 

yang dinilai mempengaruhi ekonomi Indonesia adalah perlambatan ekonomi Tiongkok, 

yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pelaku pasar mulai 

memarkirkan kembali dana mereka di Emerging Market Economy (EME), termasuk 

Indonesia. Dari dalam negeri, paket kebijakan ekonomi juga menyegarkan iklim investasi 
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di Indonesia. Meskipun program tersebut bersifat jangka menengah dan panjang,  adanya 

niat pemerintah memperbaiki strukur ekonomi diapresiasi para pelaku pasar 

(Lagarde,2015) 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting dan 

dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2007). Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Laporan 

keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor dan kreditur untuk 

mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik. Investor dan kreditur 

berkepentingan untuk mengetahui informasi dalam pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan harus dapat 

mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat umum. Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan 

haruslah informasi yang mempunyai relevansi. Informasi yang relevan adalah 

informasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, 

salah satu indikator bahwa suatu informasi akuntansi relevan adalah adanya reaksi 

pemodal pada saat diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari adanya 

pergerakan harga saham. 

Laporan keuangan mencerminkan kinerja perusahaan, sehingga laporan 

keuangan harus dibuat oleh pihak manajemen secara teratur. Saat ini parameter 
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kinerja perusahaan yang mendapatkan perhatian utama dari investor dan kreditor 

adalah laba, ekuitas dan arus kas. Ketika dihadapkan pada ukuran kinerja 

perusahaan tersebut, investor harus merasa yakin bahwa ukuran kinerja yang 

menjadi perhatian mereka adalah yang mampu secara baik menggambarkan 

kondisi ekonomi. Serta menyediakan sebuah dasar bagi peramalan aliran kas masa 

depan suatu saham yang biasa diukur dengan menggunakan harga atau return 

saham (market value). 

Investor sebelum menanamkan dananya pada suatu perusahaan akan 

melakukan analisis dan prediksi atas kondisi keuangan perusahaan melalui 

laporan keuangan. Investor dan kreditur menggunakan informasi arus kas sebagai 

ukuran kinerja perusahaan, karena informasi tentang arus kas digunakan sebagai 

dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa laporan arus kas mempunyai kandungan informasi 

yang bermanfaat bagi investor. 

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan dari laporan keuangan 

yang dapat berpengaruh terhadap perilaku investor. Salah satu tujuan dari 

pelaporan keuangan menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) 

No. 1 adalah menyediakan informasi bagi investor dan kreditor maupun pemakai 

potensial lainnya dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit, serta dalam 

penaksiran mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan arus kas 

netto prospektif. Disamping itu, arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan 

dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam 
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menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak 

perubahan harga (IAI, 2007). 

Suatu perusahaan apabila arus kasnya baik, maka akan dapat menarik 

perhatian investor untuk berinvestasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi 

arus kas merupakan informasi penting yang dibutuhkan investor untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bagi investor 

maupun untuk membayar kewajiban perusahaan yang jatuh tempo serta kegiatan 

operasional perusahaan sehari-hari. 

Laporan arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu 

(1 tahun) dan sering disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan dana yang 

menunjukkan aliran kas perusahaan yang berasal dari operasi perusahaan, 

investasi dan pendanaan serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga 

selama periode tertentu. 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. Arus kas dari investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas pendanaan berguna 

untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

perusahaan (PSAK No 2). 
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Laporan arus kas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) 

dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian pelaporan keuangan. 

Kandungan informasi laporan arus kas dapat diukur dengan menggunakan 

kekuatan hubungan antara arus kas dengan harga atau return saham. Informasi 

laporan arus kas akan dikatakan mempunyai makna apabila digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan oleh investor. Apabila dengan dipublikasikan 

laporan arus kas menyebabkan investor pasar modal bereaksi melakukan 

pembelian atau penjualan saham yang selanjutnya tercermin dalam harga saham, 

berarti laporan arus kas mempunyai kandungan informasi. 

Selain berasal dari laporan arus kas, sumber informasi yang berguna untuk 

investor dalam pengambilan keputusan juga berasal dari laba akuntansi. Laba 

akuntansi didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode 

akuntansi dalam bentuk penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal. Laba akuntansi selain untuk menilai kinerja dapat pula digunakan untuk 

memprediksi kemampuan laba serta menaksir risiko dalam investasi dan kredit. 

Penelitian ini menggunakan laba bersih sebagai padanan laba akuntansi. Hal ini 

dikarenakan laba bersih mendapatkan perhatian lebih banyak daripada bagian laba 

lainnya dalam laporan keuangan. 

Keberadaan informasi laba akuntansi dan laporan arus kas dipandang oleh 

pemakai informasi sebagai suatu hal yang saling melengkapi guna mengevaluasi 

kinerja perusahaan secara menyeluruh. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk 
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menguji reaksi pasar terhadap laporan keuangan, namun ditemukan adanya 

ketidakkonsistensian temuan. 

Sumber informasi lain yang dapat digunakan menjadi indikator adalah 

ukuran perusahaan (firm size). Ukuran perusahaan akan menjelaskan efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber modal kerja yang berasal dari aset untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Harga saham perusahaan akan bergerak naik 

apabila ukuran perusahaan lebih besar, dikarenakan sahamnya akan tersebar luas 

sehingga return yang diperoleh juga lebih besar. 

Azura (2015) menguji pengaruh laba akuntansi, komponen arus kas dan 

ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2010-2014. Hasilnya adalah penelitian yang dilakukannya 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara laba akuntansi, arus kas 

aktivitas pendanaan, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. Sedangkan 

arus kas aktivitas operasi dan arus kas aktivitas investasi tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Warastuti (2015) tentang analisis pengaruh 

komponen arus kas, laba akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap harga saham 

pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013 

menunjukkan hasil bahwa arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan 

dan laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan Vinda (2014) mengenai pengaruh laba 

akuntansi dan total arus kas terhadap harga saham pada perusahaan Food and 
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Beverages di Bursa Efek Indonesia menyimpulkan bahwa secara simultan laba 

akuntansi dan total arus kas terhadap harga saham. 

Melihat masih ada perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti 

sebelumnya terhadap variabel yang sama, maka penulis mencoba melakukan 

penelitian kembali (replikasi) terhadap penelitian sebelumnya oleh Azura (2015) 

yang berjudul Pengaruh Laba Akuntansi, Komponen Arus Kas dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Harga Saham. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lakukan dengan 

yang dilakukan Azura (2015) sebagai pengembangannya, yaitu peneliti 

menambahkan variabel lain yaitu total arus kas. 

Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul : 

“ANALISIS PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS, TOTAL ARUS KAS, 

LABA AKUNTANSI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

HARGA SAHAM (Studi Empiris terhadap perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)”. 
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1.2.RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Apakah arus kas dari aktivitas operasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham? 

2. Apakah arus kas dari aktivitas investasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham? 

3. Apakah arus kas dari aktivitas pendanaan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham? 

4. Apakah total arus kas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham? 

5. Apakah laba akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham? 

6. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham? 

7. Apakah arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, 

arus kas dari aktivitas pendanaan, total arus kas, laba akuntansi dan 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham? 
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1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas operasi terhadap harga 

saham. 

2. Mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas investasi terhadap harga 

saham. 

3. Mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap harga 

saham. 

4. Mengetahui pengaruh total arus kas terhadap harga saham. 

5. Mengetahui pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham. 

6. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham. 

7. Mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari 

aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, total arus kas, 

laba akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. 

 

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

Adapun penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1. Peneliti, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan peneliti 

dalam menulis, menganalisis, dan menambah pengetahuan serta 

wawasan khususnya mengenai pengaruh komponen arus kas, total arus 

kas, laba akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. 
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2. Memberikan manfaat bagi para praktisi dan akademisi dengan 

menyediakan informasi yang bernilai dalam analisis pengaruh 

komponen arus kas, total arus kas, laba akuntansi dan ukuran 

perusahaan terhadap harga saham. 

3. Menjadi referensi untuk penelitian sejenis bagi penelitian yang ingin 

meneliti hal serupa di masa yang akan datang. 

 

1.5.SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi menjadi 

enam bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahulan berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian diantaranya 

tentang komponen arus kas, total arus kas, laba 

akuntansi, ukuran perusahaan, harga saham, kajian 

islami, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas metode penelitian yang mencakup objek 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, definisi operasional variabel dan teknik analisis 

data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan dari 

data yang telah diolah. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data 

yang ditemukan selama penelitian dan memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya.  


