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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Hery (2012;2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan 

data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

Menurut Harahap (2012;105) laporan keuangan adalah laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan 

keuangan dan kinerja perusahaan. 

2.1.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Hanafi dan Halim (2009;49) ada tiga macam laporan keuangan 

yang dihasilkan, yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. 

a. Neraca 

Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, 

kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Neraca tidak memberikan 

informasi nilai perusahaan secara langsung, tetapi informasi tersebut bias dilihat 

dengan mempelajari neraca digabung dengan laporan keuangan yang lain. Secara 
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lebih spesifik, neraca dimaksudkan membantu pihak eksternal untuk menganalisis 

likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, kemampuan operasional dan 

kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. 

b. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan 

dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini 

akhirnya informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang 

merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas 

masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai 

dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan untuk 

satu periode tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan dan 

penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas 

yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. 

 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuAngan dari pelaporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor 

dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. 

Menurut Harahap (2012;18) tujuan analisa laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Screening 

Analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. 

b. Understanding 

Analisa dilakukan dengan tujuan memahami perusahaan, kondisi 

keuangan dan hasil usahanya. 

c. Forecasting 

Analisa dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

d. Diagnosis 

Analisa dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah-

masalah lain dalam perusahaan. 

e. Evaluation 

Analisa dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 

 

2.2 Laporan Arus Kas 

2.2.1 Pengertian Arus Kas 

Pengertian Arus Kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2014) 

adalah: “Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa arus kas merupakan 

jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu 
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perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah 

perubahan yang terjadi dalam jumlah kas perusahaan selama suatu periode 

tertentu. 

Laporan arus kas (statement of cash flows) melaporkan arus kas masuk 

dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. 

Laporan ini menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi, mempertahankan dan 

memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan 

membayar dividen. 

Laporan arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan dasar. Laporan 

ini berguna bagi manajer dalam mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam 

merencanakan aktifitas investasi serta pembiayaan di masa depan. Laporan ini 

juga berguna bagi para investor, kreditor dan pihak lainnya dalam menilai potensi 

laba perusahaan. Selain itu, laporan ini juga menyediakan dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan membayar utangnya yang telah jatuh tempo. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Arus Kas 

Menurut Harahap (2012) tujuan dari Laporan Arus Kas memberikan 

informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas 

dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini akan membantu 

para investor, kreditor, dan pemakai lainnya untuk: 

1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa 

yang akan datang. 
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2. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

membayar dividen dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern. 

3. Menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan 

dengan penerimaan dan pengeluaran kas. 

4. Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan 

transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan 

selama satu periode tertentu. 

2.2.3 Penyajian Laporan Arus Kas 

Sebagaimana yan telah dijelaskan dalam PSAK No.2 bahwa perusahaan 

menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara 

yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut 

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 

untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan 

serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan 

untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut. 

2.2.4 Penyusunan Laporan Arus Kas 

Informasi untuk menyiapkan laporan arus kas biasanya berasal dari tiga 

sumber, yaitu: 

1. Neraca Perbandingan. Laporan ini memberikan jumlah perubahan 

dalam aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari awal ke akhir periode. 

2. Data Perhitungan Laba Rugi Periode Berjalan. Data ini 

memberikan informasi tentang jumlah kas yang diterima dan 

dibayarkan dalam operasi selama periode tersebut. 
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3. Data Transaksi Terseleksi. Data ini memberikan informasi terperinsi 

tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana kas 

disediakan atau digunakan selama periode tersebut. 

2.2.5 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas harus menyajikan arus kas perusahaan selama periode 

tertentu dalam tiga klasifikasi yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, 

arus kas yang berasal dari aktivitas investasi, dan arus kas yang berasal dari 

aktivitas pendanaan (PSAK No. 2). Penyajian dilakukan sesuai dengan bisnis 

perusahaan. 

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas memberikan informasi yang 

memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas terhadap 

posisi keseimbangan perusahaan dan jumlah kas serta setara kas. Selain itu, 

informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga 

aktivitas antara arus kas. Klasifikasi arus kas ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menentukan 

apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari 

aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan.  

Menurut Najmudin (2011:73) aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 
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investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasinya perusahaan 

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi 

baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai 

penentu besarnya laba/rugi bersih (Hery, 2012:203). Oleh karena itu, arus kas 

tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi penetapan laba (rugi) bersih. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

antara lain dapat berupa: 

1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

2) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain. 

3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4) Pembayaran kas kepada karyawan. 

5) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan atau investasi. 

6) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk 

tujuan transaksi usaha dan perdagangan. 

7) Bunga yang dibayarkan dan bunga serta dividen yang diterima, 

diklasifikasi sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba (rugi) 

bersih. 
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8) Hasil penjualan atau jatuh tempo atas efek yang diperdagangkan dan 

kas yang dikeluarkan untuk pembelian efek yang diperdagangkan 

termasuk dalam aktivitas operasi. 

9) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan. 

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu dari metode berikut: 

1. Metode Langsung 

Metode langsung (direct method) melaporkan sumber kas operasi dan 

penggunaan kas operasi. Sumber utama kas operasi adalah kas yang diterima dari 

pelanggan. Sedangkan penggunaan utama dari kas operasi meliputi kas yang 

dibayarkan kepada pemasok atas barang dagang dan jasa serta kas yang 

dibayarkan kepada pegawai sebagai upah. Perbedaan antara penerimaan kas dan 

pembayaran kas dalam suatu operasi merupakan arus kas bersih dari aktivitas 

operasi. 

Keunggulan utama dari metode langsung adalah bahwa metode ini 

melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan 

utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan 

biaya pengumpulannya umumnya mahal. 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung (indirect method) melaporkan arus kas operasi 

yang dimulai dengan laba bersih dan kemudian disesuaikan dengan pendapatan 

serta beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan kata 
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lain, laba bersih akrual disesuaikan untuk menentukan jumlah bersih arus kas dari 

aktivitas operasi. 

Keunggulan utama dari metode tidak langsung adalah bahwa metode ini 

memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi.  

b. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan biasanya berasal dari penerbitan 

sekuritas utang atau ekuitas. Contoh arus kas masuk seperti ini meliputi 

penerbitan obligasi, wesel bayar, saham preferen dan saham biasa. Arus kas 

keluar dari aktivitas pembiayaan meliputi pembayaran dividen tunai, pembayaran 

utang, dan pembelian saham treasuri. 

Arus kas dari aktivitas pembiayaan dilaporkan dalam laporan arus kas 

dengan mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk, setelah itu baru arus kas 

keluar. Jika arus kas mas masuk lebih besar daripada arus kas keluar, maka arus 

kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan (net cash flow provided by by 

financing activities) dilaporkan. Jika arus kas masuk lebih kecil daripada arus kas 

keluar, maka arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (net cash 

flow used by financing activities) dilaporkan. 

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus kas masuk dari aktivitas investasi umumnya berasal dari penjualan 

aktiva tetap, investasi, dan aktiva tak berwujud. Arus kas keluar umumnya 

meliputi pembayaran untuk memperoleh aktiva tetap, investasi, dan aktiva tak 

berwujud. 
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Arus kas dari aktivitas investasi dilaporkan pada laporan arus kas dengan 

mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk. Setelah itu, barulah disajikan arus 

kas keluar. Jika arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar, maka arus 

kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi (net cash flow provided by 

investing activities) dilaporkan. Jika arus kas masuk lebih kecil daripada arus kas 

keluar, maka arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (net cash 

flow used by investing activities) dilaporkan. Beberapa contoh arus kas investasi 

adalah : 

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan 

aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta 

aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain. 

c. Pembayaran kas untuk membeli instrumen hutang atau instrumen 

ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain 

pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau 

instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan). 

2.3.Laba Akuntansi 

Laba adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. 

Keberhasilan perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan, karena tujuan utama perusahaan pada dasarnya adalah untuk 

memperoleh laba sebesar-besarnya. Laba perusahaan yang berkualitas adalah laba 
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akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsi dan 

dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya 

Laba akuntansi menurut Harahap (2011;303) adalah perbedaan antara 

realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. 

Menurut PSAK No.46 (paragraf 7) laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih 

selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. 

Dari definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba merupakan 

selisih yang diperoleh dari pendapaatan yang dikurangkan biaya-biaya. 

2.4.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (firm size) adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total 

aset, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan 

hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran 

perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. 

Menurut Andriana (2014) Ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan total aset, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Ketiga 

variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat 

mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aset maka semakin 

banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 

pula perputaran uang dan semakin besar pula ia dikenal di dalam masyarakat. 

Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset/besar harta perusahaan 
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dengan menggunakan perhitungan logaritma natural total aktiva. Perusahaan yang 

besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil karena perusahaan yang besar 

dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal sehingga lebih mudah untuk 

mendapatkan tambahan dana. 

2.5.Pasar Modal 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek”.  

Menurut Rusdin (2008;1) pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.  

Sedangkan menurut Matalena & Maya (2011;2) pasar modal adalah pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bias diperjualbelikan, 

baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun 

instrumen lainnya.  

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan 

jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya. 
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Pasar modal dibentuk untuk alasan ekonomi dan keuangan, dimana alasan 

ekonominya adalah untuk mempertemukan antara orang yang mempunyai uang 

(investor) dengan perusahaan yang memerlukan dana untuk melakukan proses 

produksi. Sementara alasan keuangan adalah pertemuan antara pihak yang 

mempunyai dana bebas untuk memilih bentuk investasi dan institusi yang 

diharapkan tanpa harus ikut serta memiliki secara langsung perusahaan. Pihak 

yang mempunyai dana hanya akan menginvestasikan dananya pada perusahaan 

yang dianggap menguntungkan, dimana semakin besar atau tinggi risiko yang 

akan dihadapi, maka tingkat keuntungan yang diharapkan akan semakin tinggi 

pula. Jadi karena investor bebas melakukan investasi dimana saja dengan 

pertimbangan tingkat keuntungan dan risiko mengakibatkan terjadinya alokasi 

dana yang efisien yang selanjutnya akan membentuk pasar yang efisien. 

Pasar modal mempunyai peran antara lain sebagai: 

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efesien. 

2. Pasar modal sebagai alternatif investasi. 

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik. 

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara professional dan transparan. 

5. Peningkatan aktifitas ekonomi nasional. 
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2.6.Saham  

2.6.1. Pengertian Saham 

Menurut Azura (2015) saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki 

klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Sedangkan menurut Rusdin (2008;68) saham adalah sertifikat yang 

menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki 

hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. 

Nilai saham terbagi atas 3 jenis, yaitu: 

1. Nilai Nominal (Nilai Pari) 

Merupakan nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

bersangkutan, di Indonesia saham yang diterbitkan harus memiliki  nilai nominal 

dan untuk satu jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu 

jenis nilai nominal. 

2. Nilai Dasar 

Pada prinsipnyanya harga dasar saham ditentukan dari harga perdana saat 

saham tersebut diterbitkan, harga dasar ini akan berubah sejalan dengan yang 

dilakukannya berbagai tindakan emiten yang berhubungan dengan saham, antara 

lain: Right Issue, Stock Split, Warrant, dll. 
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3. Nilai pasar 

Merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, jika 

bursa sudah mau tutup maka harga pasar saham tersebut adalah harga penutupnya. 

2.6.2. Jenis-Jenis Saham 

Menurut Rusdin (2008;69) saham dapat dibedakan menurut cara peralihan 

dan manfaat yang diperoleh bagi pemegang saham. Berdasarkan atas cara 

peralihan, saham dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Saham atas unjuk (Bearer Stock), adalah saham yang ditulis nama 

pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor 

lain. 

2. Saham atas nama ( Registered Stock), adalah saham yang ditulis dengan 

jelas siapa pemiliknya. Dimana cara peralihannya harus melalui prosedur 

tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya 

dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama 

pemegang saham. Apabila terjadi kehilangan, pemegang saham tersebut 

dengan mudah mendapat pergantiannya. 

Berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham, dibedakan 

menjadi: 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh 

emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang 

paling popular di Pasar Modal. Saham biasa memiliki karakteristik seperti: 
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a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi. 

b. Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain 

yang ditetapkan pada RUPS. 

c. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam 

RUPS. 

d. Hak tanggung jawab yang terbatas. 

e. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan 

kepada masyarakat. 

2. Saham Preferen (Prefern Stock) 

Saham preferen adalah bentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Jenis saham ini sering disebut sebagai sekuritas campuran. Saham preferen sama 

dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan juga mewakili 

kepemilikan dari modal. Dilain pihak saham preferen sama dengan obligasi 

karena jumlah dividennya tetap selama masa berlaku dari saham, memiliki klaim 

atas laba dan aktiva sebelumnya, memiliki hak tebus, dan dapat ditukarkan dengan 

saham biasa. 

Saham preferen memilik karakteristik seperti: 

a) Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. 

b) Hak klaim lebih dahulu dibandingkan dengan saham biasa jika 

perusahaan dilikuidasi. 

c) Dapat dikonversikan menjadi saham biasa. 
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3. Saham Treasuri (Treasury Stock) 

Saham treasuri (treasury stock) adalah saham perusahaan yang pernah 

dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk 

dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasuri. 

2.6.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Saham 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan 

faktor yang berasal dari dalam dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor ini 

antara lain kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang ada 

(solvability), kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional 

perusahaan (growth opportunities), kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (profitability), prospek pemasaran dari bisnis dan hak-hak investor 

atas dana yang diinvestasikan dalam perusahaan (aset utilization). Faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dan tidak dapat dikendalikan 

oleh perusahaan. Faktor eksternal antara lain : kurs, tingkat inflasi, suku bunga 

deposito. Faktor internal dan eksternal membentuk kekuatan pasar yang 

berpengaruh terhadap transaksi saham, sehingga harga saham mempunyai 

kemungkinan berfluktuasi.  

Faktor internal perusahaan yang mempengaruhi harga saham dapat dilihat 

melalui laporan keuangan. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk 

menganalisis kinerja perusahaan, salah satu cara adalah dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan karena analisis rasio merupakan alat untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan yang paling lengkap. 
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2.6.4. Harga Saham 

Pengertian harga saham menurut Martono dan Harjito (2007) dalam Azura 

(2016) dapat didefenisikan merupakan refleksi dari keputusan-keputusan 

investasi, pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan aset. 

Sedangkan menurut Rusdin (2008;66) harga saham ditentukan menurut 

hokum permintaan dan penawaran atau kekuatan tawar menawar. Makin banyak 

orang yang ingin membeli saham, maka harga saham tersebut cenderung bergerak 

naik.sebaliknya, makin banyak orang yang ingin menjual saham, maka saham 

tersebut akan bergerak turun. 

2.7. Konsep Laba Dalam Islam 

Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan 

data menjadi informasi, dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai 

transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos 

keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. 

Di dalam berbisnis, tak selamanya transaksi dilakukan secara tunai, ada 

kalanya produsen ataupun konsumen melakukan utang-piutang. Tak selamanya 

barang yang diproduksi terjual seluruhnya, ada kalanya barang itu tersimpan 

dalam waktu yang lama di gudang dan mengalami pembusukan ataupun 

penyusutan. Tak selamanya pula transaksi dilakukan secara langsung, sejak 

ditemukannya uang giral, dua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli 

dapat mentransfer uang mereka tanpa harus bertemu satu sama lain. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu mencatat secara lengkap transaksi-transaksi tersebut. Maka 
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terciptalah suatu ilmu mengenai pencatatan transaksi jual beli sebuah perusahan 

yang kini disebut dengan ilmu Akuntansi. 

Akuntansi merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya, 

diserahkan kepada kemampuan akal pikian manusia untuk mengembangkannya. 

Namun Karena pentingnya masalah ini, Allah SWT memberikan tempat dalam 

kitab suci Al qur’an yakni surat Al Baqarah ayat 282. 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika 

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 

sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat  

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
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Apabila dikaji melalui rationing atau pendekatan logika akan didapatkan 

pemahaman berikut ini. Penempatan ayat ini cukup unik dan relevan dengan sifat 

akuntansi. Ia ditempatkan dalam surat Al Baqarah ini melambangkan komoditas 

ekonomi. Ia ditempatkan dalam surat ke-2 dalam Al Qur’an yang dapat 

dianalogkan dengan “double entry” dalam penyusunan sistem akuntansi, dan 

merupakan ayat ke-282 yang menggambarkan angka keseimbangan (neraca). 

Inilah suatu kenyatan yang kebenarannya hanya Allah SWT yang mengetahui, 

Waallahu a’lam bishawab. Bahkan apabila kita kaji sistem dan manajemen yang 

ada di alam dunia ini, ternyata peran akuntansi sangat besar. Dimana Allah SWT 

juga memiliki malaikat (sebagai akuntan) yang sangat canggih dan setiap aktivitas 

manusia tidak pernah luput dari catatannya, yaitu: malaikat Rakib dan Atib. 

Malaikat ini yang akan menuliskan/menjurnal segala transaksi yang dilakukan 

manusia dan akan menghasilkan buku (neraca) yang nanti akan dilaporkan kepada 

kita (owner) di akhirat. Perhatikanlah firman  

Allah dalam surat Al-Lail ayat 5 yang berbunyi : 

َقىٰ  ا َمنْٰ أَْعَطىٰ  َواتَّ  َفأَمَّ

Artinya : Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 

bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). 

Ayat diatas mengartikan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang 

hartanya bermanfaat baginya apabila ia telah tiada, orang yang dimaksud adalah 

orang yang memberikan hartanya dijalan Allah dan bertakwa. Sedangkan dalam 
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surat Ad-Dhuhaa ayat 11 menyatakan bahwa laba itu identik dengan bersyukur, 

yang berbunyi : 

ثْٰ ا ِنْعَمةِٰ َربِّكَٰ َفَحدِّ  َوأَمَّ

Artinya : dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan . 

Ayat diatas mengartikan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang 

selalu bersyukur atas nikmat, rahmat dan hidayah yang diberikan Allah, menerima 

takdir baik dan buruk dengan ikhlas dan kepasrahan yang tinggi. Berdasarkan 

berbagai ketentuan di atas menunjukan arti pentingnya akuntansi dalam kegiatan 

bisnis. Apabila kita perhatikan, setidaknya ada dua alasan yang mendasari 

diperlukannya akuntansi tersebut, yaitu: Menjadi bukti dilakukannya transaksi 

(muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam penyelesaian selanjutnya. 

Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau ketidakjujuran, baik dalam transaksi 

maupun hasil dari transaksi itu (keuntungan/laba). 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis 

 

Judul Variabel Hasil 

1 Hardian 

Hariono 

Sinaga dan 

Sugeng 

Pamudji 

(2008) 

Analisis pengaruh 

total arus kas, 

komponen arus kas 

dan laba akuntansi 

terhadap return 

saham 

Total Arus 

Kas (X1), 

Arus Kas 

Operasi (X2), 

Arus Kas 

Pendanaan 

(X3), Arus 

Kas Investasi 

(X4), Laba 

Akuntansi 

Laba akuntansi dan 

arus kas operasional 

berpengaruh. 

Sedangkan total arus 

kas, arus kas 

investasi dan 

pendanaan tidak 

berpengaruh 
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(X5), Return 

Saham (Y) 

2 Lilis Ervina 

Simanullang 

(2010) 

Pengaruh informasi 

laba akuntansi dan 

komponen arus kas 

terhadap harga 

saham 

Laba 

Akuntansi 

(X1), Arus 

Kas Operasi 

(X2), Arus 

Kas 

Pendanaan 

(X3), Arus 

Kas Investasi 

(X4), Harga 

Saham (Y) 

Laba akuntansi dan 

arus kas pendanaan 

berpengaruh. 

Sedangkan arus kas 

operasi dan arus kas 

investasi tidak 

berpengaruh 

3 Priscilla Vinda 

(2014) 

Pengaruh laba 

akuntansi dan  total 

arus kas terhadap 

harga saham 

Laba 

Akuntansi 

(X1), Total 

Arus Kas 

(X2), Harga 

Saham (X3) 

 

Laba akuntansi dan 

total arus kas 

berpengaruh 

4 Siska 

Andriana, 

Abdul Halim 

dan Ari Retna 

Sari (2014) 

Analisis pengaruh 

laba akuntansi, total 

arus kas dan size 

perusahaan terhadap 

return saham 

Laba 

Akuntansi 

(X1), Total 

Arus Kas 

(X2), Size 

Perusahaan 

(X3), Return 

Saham (Y) 

Laba akuntansi, 

total arus kas dan 

size perusahaan 

berpengaruh 

 

5 Ika Wardani 

Warastuti 

(2015) 

Analisis pengaruh 

komponen arus kas, 

laba akuntansi dan 

ukuran perusahaan 

terhadap harga 

saham 

Arus Kas 

Operasi (X1), 

Arus Kas 

Investasi (X2), 

Arus Kas 

Pendanaan 

(X3), Laba 

Akuntansi 

(X4), Ukuran 

Perusahaan 

(X5), Harga 

Saham (Y) 

Arus kas operasi, 

arus kas investasi, 

arus kas pendanaan 

dan laba akuntansi 

berpengaruh. 

Sedangkan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

6 Meiza Azura 

(2015) 

 

Pengaruh laba 

akuntansi, 

komponen arus kas 

dan ukuran 

perusahaan terhadap 

harga saham 

Laba 

Akuntansi 

(X1), Arus 

Kas Operasi 

(X2), Arus 

Kas 

Laba akuntansi, arus 

kas pendanaan, dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh. 

Sedangkan arus kas 

operasi, dan arus kas 
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2.9. KERANGKA PENELITIAN 

Laporan arus kas diterbitkan oleh suatu perusahaan dan setiap perusahaan 

memiliki laporan arus kas yang berbeda-beda, sesuai dengan bisnis perusahaan 

masing-masing. Semakin baru, wajar dan baik informasi laba akuntansi dan arus 

kas yang diterima para investor, diharapkan akan membawa pengaruh terhadap 

harga saham. Karena informasi yang baru dapat membentuk suatu kepercayaan 

baru dikalangan para investor (Simanullang:2010). Atas dasar pemahaman 

tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual penelitian ini, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendanaan 

(X3), Arus 

Kas Investasi 

(X4), Ukuran 

Perusahaan 

(X5), dan 

Harga Saham 

(Y) 

investasi tidak 

berpengaruh 

7 Harry 

Pardamenta 

(2016) 

Pengaruh laba 

akuntansi dan arus 

kas operasi terhadap 

perubahan harga 

saham 

Laba 

Akuntansi 

(X1), Arus 

Kas Operasi 

(X2), Harga 

Saham (Y) 

Laba akuntansi tidak 

berpengaruh. 

Sedangkan arus kas 

operasi berpengaruh 
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Gambar 1  

Kerangka Penelitian 
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2.10. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Hubungan Arus Kas Operasi dengan Harga Saham 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih dan merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup 

Arus Kas Operasi (X1) 

( 

Arus Kas Pendanaan 

(X2) 

Arus Kas Investasi (X3) Harga Saham (Y) 

Total Arus Kas (X4) 

 

Laba Akuntansi (X5) 

Ukuran Perusahaan 

(X6) 
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untuk melunasi pinjaman, memelihara operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Pardamenta (2016) dan Warastuti (2015) melakukan penelitian mengenai 

arus kas operasi terhadap harga saham. Hasilnya variabel arus kas operasi 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Azura (2015) dan Simanullang (2010) melakukan penelitian mengenai 

arus kas operasi terhadap harga saham. Hasilnya variabel arus kas operasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

H1 : Arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham 

2. Hubungan Arus Kas Pendanaan dengan Harga Saham 

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Arus kas 

pendanaan berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh 

para pemasok modal perusahaan. 

Warastuti (2015) dan Azura (2015) menguji tentang pengaruh arus kas 

pendanaan terhadap harga saham. Hasilnya variabel arus kas pendanaan 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Sinaga dan Pamudji (2008) menguji tentang pengaruh arus kas pendanaan 

terhadap harga saham. Hasilnya variabel arus kas pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

H2 : Arus kas pendanaan berpengaruh terhadap harga saham 
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3. Hubungan Antara Arus Kas Dari Investasi dengan Harga Saham 

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau 

pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta investasi lain yang 

tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjam uang dan 

mengumpulkan aktivitas tersebut serta memperoleh dan menjual investasi dan 

aktiva jangka panjang produktif. Aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran 

kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. 

Warastuti (2015) menguji tentang pengaruh arus kas investasi terhadap 

harga saham. Hasilnya variabel arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Sinaga dan Pamudji (2008), Azura (2015) dan Simanullang (2010) 

menguji tentang pengaruh arus kas investasi terhadap harga saham. Hasilnya 

variabel arus kas investasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

H3 : Arus kas investasi berpengaruh terhadap harga saham 

 

4. Hubungan Total Arus Kas dengan Harga Saham 

Arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari 

suatu perusahaan selama satu periode. Tujuan utama laporan arus kas adalah 

memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu entitas 

selama periode tertentu. Tujuan lain adalah memberikan informasi kepada 

kreditor, investor dan pemakai lainnya dalam menentukan kemampuan 

perusahaan untuk menimbulkan arus kas bersih positif dimasa yang akan dating, 
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menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya seperti 

melunasi hutang kepada kreditor, menentukan alasan tentang terjadinya perbedaan 

antara laba bersih dan dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas serta 

menentukan pengaruh transaksi kas pembelanjaan dan investasi bukan kas 

terhadap posisi keuangan perusahaan. Laporan arus kas melaporkan arus kas 

melalui tiga jenis transaksi yaitu (1) arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas 

dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih; (2) Arus kas dari aktivitas 

investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dari aktiva 

lancer dan (3) Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu arus kas dari transaksi 

yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan. 

H4 : Total arus kas berpengaruh terhadap harga saham 

5. Hubungan Laba Akuntansi dengan Harga Saham 

Laba adalah selisih dari pendapatan perusahaan dikurangi dengan cost 

barang terjual. Cost barang terjual adalah semua biaya yang dikorbankanyang 

untuk perusahaan pemanufakturan, mulai dari tahap ketika bahan baku masuk ke 

pabrik, diolah, dan hingga dijual. Semua biaya-biaya langsung yang berhubungan 

dengan penciptaan produk tersebut dikelompokkan sebagai cost barang terjual. 

Simanullang (2010), Azura (2015) dan Warastuti (2015) melakukan 

penelitian tentang laba pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham. Hasilnya 

variabel laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham. 

Pardamenta (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh laba akuntansi 

terhadap harga saham. Hasilnya variabel laba akuntansi tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 
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H5 : Laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham 

6. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Harga Saham 

Salah satu tolok ukur yang menunjukan besar kecilnya perusahaan adalah 

ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai total aktiva 

yang besar menunjukan perusahaan tersebut telah mencapai kemapanan. Investor 

akan menganggap berinvestasi pada perusahaan yang besar memiliki resiko yang 

kecil, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut. 

Permintaan akan saham yang tinggi akan berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham. 

Azura (2016) dan Warastuti (2015) melakukan penelitian tentang 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham. Hasilnya variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. 

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham 

7. Hubungan Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 

Pendanaan, Total Arus Kas, Laba Akuntansi dan Ukuran Perusahaan 

dengan Harga Saham 

Para investor dalam mengambil keputusan membutuhkan informasi yang 

akurat. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Laba dan 

arus kas adalah alat yang mengukur kinerja manajemen, baik laba dan arus kas 

dapat ditunjukkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan. 

Laporan arus kas adalah melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas dan 

perubahan bersih kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan 

selama satu periode. Arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang 



42 
 

 
 

dapat mempengaruhi investor, karena pada laporan arus kas dapat terlihat berapa 

keuntungan (return) perusahaan. 

Selain laporan keuangan perusahaan, investor juga dapat menilai suatu 

perusahaan melalui ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan total aset, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. 

H7 : Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, total 

arus kas, laba akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

harga saham 


