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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pasar modal Indonesia merupakan

satu bentuk pasar dalam pasar keuangan. Pasar ini telah menjadi perhatian banyak

pihak khususnya masyarakat bisnis. Hal ini terutama dikarenakan oleh kegiatan

pasar modal yang semakin berkembang dan efisien disatu pihak dan dilain pihak

meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencari alternatif pembiayaan usaha

selain bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pasar modal sebagai media yang

sangat efektif untuk dapat menyalurkan dan menginvestasikan dana yang

berdampak produktif dan menguntungkan bagi investor. Oleh yang demikian

diperlukan perencanaan dan penelitian yang sungguh-sungguh serta dilandasi

pemikiran yang matang.( Fitra:2007:1)

Volume perdagangan saham akan naik jika pengumuman informasi

memberikan sinyal yang baik bagi investor, karena hal utama yang diinginkan

oleh para investor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal

adalah sebuah keyakinan akan perasaan aman untuk berinvestasi 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, apakah investasi

tersebut layak atau tidak layak dilaksanakan, apakah mendatangkan keuntungan

atau sebaliknya karena transaksi suatu saham berfluktuasi dari hari ke hari. Tinggi
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rendahnya volume perdagangan saham adalah penilaian yang dipengaruhi oeh

banyak faktor seperti kinerja perusahaaan, kebijakan direksi dalam investasi lain,

kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan, laju inflasi,

penawaran dan permintaan, dan kemampuan analisa efek. Harga saham itu sendiri

juga merupakan sebagian hal-hal yang berpengaruh terhadap volume perdagangan

saham dan perkembangan harga saham dapat dilihat dari IHSG, masih banyak lagi

faktor yang mempengaruhinya.

Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat seiring dengan

majunya teknologi informasi, semakin menambah tingkat persaingan perusahaan

dalam memperoleh keuntungan. Investasi pada hakikatnya merupakan

penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh

keuntungan di masa depan. Pihak investor dalam melakukan investasi tentunya

mempertimbangkan resiko atas dana yang mereka investasikan. Prospek

keuntungan yang diharapkan dapat diperkirakan dengan melihat harga saham

yang selalu naik turun dan informasi akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

( Fauzi, Ayu Resta:2011:1)

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.

Salah satu informasi yang dianggap informatif jika informasi tersebut

mampu mengubah kepercayaan (belief) para pengambil keputusan. Adanya suatu
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informasi yang baru akan membentuk suatu kepercayaan baru dikalangan para

investor. Kepercayaan baru ini akan mengubah harga melalui demand dan supply

surat-surat berharga.

Seseorang atau perusahaan sebelum melakukan investasi dalam saham

diperlukan studi analisis, apakah investasi tersebut layak atau tidak layak

dilaksanakan, apakah mendatangkan keuntungan atau sebaliknya. Dalam praktek,

transaksi suatu saham berfluktuasi dari hari ke hari. Perubahan transaksi selalu

dipengaruhi oleh factor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor

internal meliputi ketersediaan informasi (Availability of Information) khususnya

informasi akuntansi secara keseluruhan dan nama baik perusahaan. Faktor

eksternal perusahaan berhubungan dengan likuiditas pada pasar modal (jumlah

order pembelian/penjualan banyak), kepercayaan masyarakat terhadap pasar

modal, tingkat bunga deposito bank, kondisi perekonomian lain secara makro,

informasi fluktuasi harga saham, kebijakan pemerintah dan lain-lain.

(Fitra:2007:2)

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi mempunyai

tujuan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi calon investor,

kreditur dan para pemakai eksternal, untuk pengambilan keputusan investasi dan

keputusan lainnya. Tujuan kedua berkaitan dengan keharusan pelaporan keuangan

menyediakan informasi mengenai arus kas untuk membantu investor dan kreditur

dalam mengukur prospek arus kas bersih perusahaan bersangkutan.

Laporan keuangan terbagi dalam 2 kategori yaitu: Sumber-sumber yang

ada pada suatu saat tertentu yaitu neraca dan hasil dari aliran sumber-sumber yang
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melebihi satu periode dan termasuk didalamnya laporan laba-rugi, laporan laba

ditahan dan laporan arus kas.

Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi arus kas masuk

dan arus kas keluar untuk satu periode. Laporan tersebut juga membedakan

sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas dalam aktivitas

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Karena itu, laporan arus kas

melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahaan bersih kas dari

kegiatan operasi, investasi, serta pembiayaan perusahaan selama suatu periode,

dalam bentuk yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir.

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

ini berguna bagi manajer dalam mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam

merencanakan aktivitas 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 utang nya yang telah jatuh tempo.

Kas merupakan aktiva yang paling likuid serta menawarkan likuiditas dan

fleksibilitas bagi perusahaan. Kas merupakan awal sekaligus akhir siklus operasi

perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas menjadi

berbagai aktiva (seperti persediaan) yang digunakan untuk menghasilkan piutang

dari penjualan kredit. Siklus operasi menjadi lengkap saat kas kembali

keperusahaan melalui proses penagihan, yang memungkinkan dimulai nya siklus

operasi baru.
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Untuk mengurangi ketidakpastian investasi para investor memerlukan

informasi akuntansi, untuk menilai risiko yang melekat pada investasinya

tersebut. Penyajian laporan arus kas akan memungkinkan para investor untuk

memprediksi jumlah kas yang mungkin didistribusikan sebagai dividen pada masa

yang akan datang serta menilai risiko potensial atas investasi yang ditanamkan.

Untuk itu para investor tetap harus berusaha mengikuti perkembangan pasar dan

sebanyak mungkin informasi karena dasar dari keberhasilan investasi adalah

melakukan keputusan berdasarkan informasi (Making Well Informed Decisions).

Informasi akan menjadi bermanfaat jika dapat membantu seseorang/investor

dalam memprediksi hasil-hasil dimasa datang dari berbagai alternative tindakan.

Kebijakan dividend adalah keputusan untuk menentukan besarnya bagian

pendapatan (earning) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan

bagian yang akan ditahan di perusahaan. Kebijakan pembayaran dividend

mempunyai dampak yang sangat penting bagi investor maupun bagi perusahaan

yang membayarkan dividend. Pada umumnya para investor mempunyai tujuan

untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan mengharapkan return dalam bentuk

dividend maupun capital gain, dilain pihak, perusahaan juga mengharapkan

pertumbuhan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memberikan

kesejahteraan bagi pemegang saham. Penetapan pembagian dividend menjadi

masalah menarik karena akan memenuhi harapan investor, disisi lain kebijakan

tersebut jangan sampai menghambat pertumbuhan apalagi mengancam

kelangsungan hidup perusahaan.
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Kebijakan dividen suatu perusahaan akan melibatkan dua pihak yang

berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan pemegang saham

dengan dividendnya, dan kepentingan perusahaan dengan laba ditahannya.

Semakin besar dividend yang dibagikan, para investor akan semakin tertarik untuk

menginvesasikan dana mereka pada perusahaan tersebut. Ketertarikan investor

dapat tercermin dari jumlah saham yang dibeli, dan digambarkan dalam volume

perdagangan saham.

Laporan laba rugi juga dapat memberikan informasi kepada investor

mengenai kondisi suatu perusahaan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang

mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Laba bersih

merupakan bagian dari laporan laba rugi dimana memberikan informasi penting

yang dibutuhkan investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba sehingga dianggap mampu memberikan dividen kepada

investor.

Laba bersih juga bermanfaat untuk pengukuran efisien manajer dalam

mengelola perusahaan. Investor dan kreditor yakin bahwa ukuran kinerja yang

diutamakan dalam penilaian kinerja perusahaan adalah ukuran kinerja yang

mampu menggambarkan kondisi dan prospek perusahaan dimasa mendatang

dengan lebih baik. Penilaian kinerja perusahaan ini didasarkan melalui informasi

pada laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba bersih.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Irwin Lah Nidi Fitra (2007) tentang

pengaruh informasi arus kas terhadap volume perdagangan saham pada

perusahaan manufaktur di BEI. Penelitian tersebut menyatakan bahwa publikasi
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laporan arus kas khususnya informasi arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas

dari aktivitas pendanaan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap

volume perdagangan saham, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi tidak

mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap volume perdagangan saham

di BEI.

Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Citra Julyana Sinaga (2009)

tentang pengaruh dividend payout ratio dan informasi arus kas terhadap volume

perdagangan saham pada perusahaan perbankan di BEI. Penelitian ini menyatakan

bahwa devidend payout ratio, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham, sedangkan arus kas

operasi berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Roza Thohiri dan Imelda Sirahar (2013)

tentang Pengaruh Informasi Arus Kas dan Laba Bersih Terhadap Volume

Perdagangan Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa informasi arus kas tidak berpengaruh

signifikan terhadap volume perdagangan saham, sedangkan informasi laba bersih

berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham. Dengan hasil

penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang laba

bersih.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pertama,

penelitian sebelumnya menggunakan variabel informasi arus kas, sedangkan

penelitian sekarang menggunakan variabel informasi arus kas, dividend payout

ratio, dan laba bersih.
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Perbedaan kedua, penelitian terdahulu mengambil sampel pada tahun

2003-2005 sedangkan penelitian sekarang mengambil sampel pada tahun 2009-

2012 dengan asumsi bahwa dalam range waktu itu ada banyak perubahan yang

terjadi dalam dunia usaha yang diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi

pihak yang berkepentingan.

Perbedaan ketiga, objek penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan

manufaktur, sedangkan penelitian sekarang mengkhususkan pada perusahaan

sector perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel ini didasarkan

bahwa pada perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan merupakan

perusahaan yang menjual barang yang setiap hari dipakai oleh masyarakat, dalam

arti perputaran kas perusahaan cepat sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi

penumpukan modal akibat banyaknya barang yang tertimbun atau belum terjual.

Disamping itu, persaingan berbagai perusahaan yang bergerak di sector ini

semakin kompetitif, sehingga masing-masing perusahaan harus melakukan

inovasi terhadap cara penjualannya. Hal ini dapat dilihat dari semakin pesatnya

perkembangan perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, tujuan penelitiann ini adalah untuk

menguji secara empiris pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas

pendanaan, dividend payout ratio dan laba bersih terhadap volume perdagangan

saham pada perusahaan sektor perdagangan yang tedaftar di BEI. Dengan

demikian, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh

Informasi Arus Kas, Dividend Payout Ratio, dan Laba Bersih Terhadap
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Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Sektor Perdagangan di Bursa

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2012 ”

1.2  Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara arus kas operasi terhadap volume

perdagangan saham di BEI?

2. Apakah terdapat pengaruh antara arus kas investasi terhadap volume

perdagangan saham di BEI?

3. Apakah terdapat pengaruh antara arus kas pendanaan terhadap volume

perdagangan saham di BEI?

4. Apakah terdapat pengaruh antara dividend payout ratio terhadap volume

perdagangan saham di BEI?

5. Apakah terdapat pengaruh antara laba bersih terhadap volume

perdagangan saham di BEI?

6. Apakah terdapat pengaruh antara arus kas operasi, arus kas investasi, arus

kas pendanaan, dividend payout ratio dan laba bersih terhadap volume

perdagangan saham di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara arus kas operasi

terhadap volume perdagangan saham.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara arus kas investasi

terhadap volume perdagangan saham.
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3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara arus kas pendanaan

terhadap volume perdagangan saham.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dividend payout ratio

terhadap volume perdagangan saham.

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara laba bersih terhadap

volume perdagangan saham.

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara arus kas operasi, arus

kas investasi, arus kas pendanaan, dividend payout ratio dan laba bersih

terhadap volume perdagangan saham.

1.4  Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis dan pihak lain adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk

menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah.

Dan tambahan pengetahuan tentang pengaruh informasi arus kas terhadap

volume perdagangan saham.

2. Bagi Pihak Lain, Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan arus kas dan volume

perdagangan saham. Dan dapat sekiranya digunakan sebagai tambahan

informasi bagi pengembangan penelitian lebih lanjut.
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1.5  Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan tujuan mempermudah

pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar

penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan

penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan

untuk memecahkan masalah yang dibahas dan perumusan hipotesis dalam

penyusunan skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan landasan metodologi penelitian, yang

merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang

mencakup pemilihan sample, sumber data, variable penelitian, metode

analisis data dan pengujian hipotesis..

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas pengaruh arus

kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan
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terhadap volume perdagangan saham berdasarkan data-data yang telah

dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan mencoba memberikan kesimpulan dari seluruh bahasan

penulisan dan juga saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan

untuk penelitian selanjutnya.


