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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Laporan keuangan

2.1.1 Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses

akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu

bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan

indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1

mengemukakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang

status keuangan dari individu, sosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan.”

Menurut Munawir (2004:2) “Laporan keuangan pada dasarnya adalah

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan

dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.”

Laporan keuangan adalah suatu bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi,

laporan perubahan ekuitas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya
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sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), dan catatan atas laporan

keuangan. (SAK:2009:1)

Laporan keuangan merupakan pencatatan transaksi dan pengikhtisaran dan

pelaporan yang dapat memberikan informasi bagi pemakai. Seperti yang kita tahu

bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk

mengambil keputusan. Informasi yang tepat akan sangat berguna dalam

mengambil berbagai keputusan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa laporan keuangan merupakan

hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan

terdiri dari lima laporan dasar, yaitu:

2.1.2 Neraca

Neraca menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang

tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal

perusahaan. Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi

keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan

modal pada saat tertentu.Neraca (Balance Sheet) merupakan laporan yang

menggambarkan jumlah kekayaan (harta), kewajiban (hutang), dan modal dari

suatu perusahaan pada saat / tanggal tertentu. Isi neraca secara garis besar adalah

sebagai berikut :

a. Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat

sebagai peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan

diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan.



15

kekayaan atau sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan

akan memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

1) Asset lancar adalah uang tunai dan saldo rekening giro di bank

serta kekayaan-kekayaan lain yang bisa dicairkan menjadi uang

tunai, dijual maupun dipakai habis dalam operasi perusahaan,

dalam jangka pendek (satu tahun atau satu siklus operasi normal

perusahaan). Yang termasuk aset lancar: Kas (saldo uang tunai

pada tanggal neraca), Bank (saldo rekening giro di bank pada

tanggal neraca), Surat berharga jangka pendek, Piutang, Persediaan

(barang berwujud yang tersedia untuk dijual, di produksi atau

masih dalam proses), Beban dibayar dimuka.

2) Investasi jangka panjang (long term investment) adalah terdiri dari

aset berjangka panjang (tidak untuk dicairkan dalam waktu satu

tahun atau kurang) yang diinvestasikan bukan untuk menunjang

kegiatan operasi pokok perusahaan. Misalnya: penyertaan pada

perusahaan dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga, dana

untuk tujuan-tujuan khusus (dana untuk pelunasan hutang jangka

panjang), tanah yang dipakai untuk lokasi usaha.

3) Aset Tetap (Fixed Asset) adalah aset berwujud yang digunakan

untuk operasi normal perusahaan, mempunyai umur ekonomis

lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal dan tidak

dimaksudkan untuk dijual sebagai barang dagangan. Misalnya:
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tanah untuk lokasi baru, gedung, mesin-mesin dan peralatan

produksi, peralatan kantor, kendaraan.

4) Aset Tak Berwujud (Intangible Asset) adalah terdiri hak-hak

istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam

memperoleh pendapatan, Misal: hak paten, hak cipta, franchise,

merk dagang atau logo dan goodwill.

5) Aset lain-lain (Other Asset) adalah Untuk menampung aset yang

tidak bisa digolongkan sebagai aset lancar, investasi jangka

panjang, aset tetap dan aset tetap tak berwujud. Misalnya; mesin

yang tidak dipakai dalam operasi.

b. Kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada

waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di masa

yang akan datang.

1) Kewajiban Lancar (current liabilities) adalah kewajiban lancar

meliputi kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka pendek

atau jangka satu tahun atau jangka satu siklus operasi normal

perusahaan. Misalnya: hutang usaha, beban yang harus masih

dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, utang pajak, utang

bunga.

2) Kewajiban Jangka Panjang (long – term debts) adalah kewajiban

jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya melebihi

satu periode akuntansi atau lebih dari satu tahun. Misalnya: utang

hipotik, utang obligasi.
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3) Kewajiban lain-lain adalah kewajiban yang tidak bisa digolongkan

ke kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas (modal) adalah menunjukkan hak milik para pemilik aset

perusahaan yang diukur atau ditentukan besarnya dengan menghitung

selisih antara aset dan kewajiban. Jenis ekuitas berdasarkan bentuk

perusahaan :

1) Perusahaan perorangan

2) Perusahaan persekutuan

3) Perusahaan perseroan

2.1.3  Laporan Laba Rugi

Laporan rugi laba (income statement) merupakan laporan yang

menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu

perusahaan pada periode tertentu. Ada dua pendekatan sebagai dasar dalam dan

menggolongkan, serta mengikhtisarkan transaksi transaksi yang terjadi dalam

perusahaan, kedua pendekatan itu adalah:

a. Dasar Tunai (Cash Basis) adalah suatu sistem yang mengakui penghasilan

pada saat uang tunai diterima dan mengakui beban pada saat

mengeluarkan uang tunai. Cocok untuk perusahaan dengan skala kecil,

karena mentode ini kurang tepat untuk mengakui laba atau rugi laba pada

periode tertentu.

b. Dasar Waktu ( Akrual Basis ) adalah sistem yang mengakui pendapatan

pada saat terjadinya transaksi, walaupun sudah atau belum menerima uang

tunai dan mengakui beban pada saat terjadinya transaksi walaupun sudah
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atau belum mengeluarkan uang tunai. Tepat untuk perusahaan yang

melakukan transaksi secara kredit, karena laporan laba-rugi akan

mencerminkan kondisi yang benar selama satu periode tertentu.

Menurut Keiso dkk(2008:143) dalam laporan laba-rugi, terdapat empat

unsur-unsur (akun) yang perlu dipahami yaitu:

1) Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam

aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya selama suatu periode, yang

ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau

aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi

sentral perusahaan.

2) Beban adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah

entitas atau penambahan kewajibannya selama suatu periode, yang

ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau

aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi

sentral perusahaan.

3) Laba adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi

sampingan kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh

pemilik.

4) Rugi adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi

sampingan kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada

pemilik.
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2.1.4  Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah salah satu bentuk laporan keungan yang

memberikan informasi tentang penyebab bertambah atau berkurangnya modal

selama dalam masa periode tertentu.

Di dalam laporan perubahan modal terdapat beberapa komponen

diantaranya :

a. Modal Awal adalah keseluruhan dana yang di investasikan kedalam

perusahan yang digunakan untuk menunjang pengoperasian perusahan

pada saat awal perusahan tersebut baru berdiri atau posisi modal awal

perusahan pada awal bulan pada tahun yang bersangkutan.

b. Laba  Rugi adalah selisih dari bersih antara total pendapatan dengan total

biaya.

c. Prive adalah penarikan sejumlah dana oleh pemilik perusahan yang

digunakan untuk keperluan di luar kegiatan / operasional perusahaan atau

yang digunakan untuk keperluan pribadi.

d. Modal Akhir adalah keseluruhan dana yang merupakan hasil akhir dari

penambahan modal awal ditambah dengan laba ( jika mengalami

keuntungan ) atau pengurangan modal awal dikurangi rugi usaha ( jika

mengalami kerugian ) kemudian dikurangi dengan total prive dan hasil

merupakan modal akhir.

2.1.5  Laporan Arus Kas

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

dan arus kas keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu.
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Laporan arus kas menyediakan informasi yang  berguna mengenai kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan kas dari kegiatan operasi, mempertahankan dan

meningkatkan kapasitas operasi, memenuhi kewajiban keuangan, dan membayar

deviden.

a. Aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan

laba. Selain pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi,

aktivitas operasi juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih

yang berasal dari aktivitas operasi terkait, seperti pemberian kredit kepada

pelanggan, investasi dalam persediaan, dan perolehan kredit dari pemasok.

Aktivitas operasi terkait dengan pos-pos laporan laba rugi dan dengan pos-

pos operasi neraca.

b. Aktivitas investasi merupakan cara untuk memperoleh dan menghentikan

aktivitas nonkas. Aktivitas ini meliputi aktiva yang diharapkan untuk

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas ini juga meliputi

pembelian pinjaman dan penagihan pokok pinjaman.

c. Aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik,

dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini

meliputi perolehan pinjaman dari kreditor dan pembayaran pokok

pinjaman. Aktivitas ini juga meliputi kontribusi dan penarikan oleh

pemilik serta pengembalian atas investasi (dividen). Menurut standar

akuntansi keuangan di Indonesia (IAI, 2007) aktivitas pendanaan adalah

aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi

modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas yang timbul dari aktivitas
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pendanaan perlu dilakukan pengungkapan terpisah karena berguna untuk

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok

modal perusahaan.

2.1.6  Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi

yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan

informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan

Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan

keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi

keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi

tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau

informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan (misalnya untuk

menunjukkan gugatan).

2.2  Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Manajemen adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap

jalannya organisasi perusahaan. Informasi akuntansi ini meliputi informasi

tentang kekayaan (company wealth), penghasilan (income), dan kejadian-

kejadian ekonomi (economic event) yang mempengaruhi kekayaan dan

penghasilan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu

memberi bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang
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bersifat rasional. Tujuan laporan keuangan dikemukakan secara jelas oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI:2009: paragraf 12-14) sebagai berikut;

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan
informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan
manajeman (stewardship ) , atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber
daya yang di percayakan padanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah
dilakukan atau di pertanggung jawabkan manajemen berbuat demikian agar
mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup
misalnya; keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam
perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti
manajemen.

Stewardship theory lebih banyak didasarkan pada theory psikologi dan

sosiologi, dimana para manajer dimotivasi untuk berbuat dan berperilaku secara

kolektif untuk kepentingan organisasi, sehingga kerjasama seluruh anggota

organisasi merupakan ciri utama dari stewarship. Para ahli teori stewardship

mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat dari kesuksesan organisasi

menggambarkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham (pemilik). Kesuksesan

organisasi juga akan memaksimumkan utilitas kelompok manajemen, dan

maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan

kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen terdiri dari empat

laporan keuangan utama yang menggambarkan sumber sumber kekayaan (assets
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) , kewajiban perusahaan ( liabilities) , profitabilitas, dan transaksi transaksi yang

menyebabkan terjadinya arus kas perusahaan. Empat laporan utama tersebut

adalah laporan posisi keuangan ( balance sheet ) , laporan hasil usaha atau rugi

laba perusahaan, laporan perubahan ekuitas pemilik ( the statement of owner’s

equity ) , dan laporan arus kas ( cash flow statement ) ,serta bisa juga dilengkapi

dengan catatan atas laporan keuangan.

Informasi laporan keuangan ini akan dilaporkan dan dipublikasikan

kepada semua pihak yang membutuhkan. Banyak perusahaan yang melaporkan

dan mempublikasikan laporan keuangannya melalui surat kabar. Pempublikasian

laporan merupakan salah satu peristiwa yang sering digunakan untuk

mempelajari reaksi pasar, atau yang sering disebut dengan studi peristiwa ( event

study ). Studi peristiwa ini dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi

dari suatu pengumuman, dalam hal ini berkaitan dengan pengumuman laporan

keuangan.

Jika suatu pengumuman mengandung informasi ( information content ),

maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima

oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari

sekuritas yang bersangkutan. Reaksi pasar ini dapat diukur dengan menggunakan

return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return.

Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman

yang mengandung kandungan informasi akan memberikan abnormal return

kepada pasar. Sebaliknya suatu pengumuman yang tidak mengandung kandungan
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informasi tidak akan memberikan abnormal return kepada pasar, seperti yang

terlihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Kandungan Informasi Suatu Informasi

Para investor tetap harus berusaha untuk 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/para investor

dalam memprediksi hasil-hasil dimasa yang akan datang dari berbagai alternative

tindakan. Tidak seluruhnya informasi memiliki manfaat yang sama.

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang

merupakan hasil proses akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan informasi

keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak
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ekstern. Untuk mengetahui pertumbuhan pendanaan, ekspansi suatu perusahaan,

bagaimana jumlah dana digunakan dalam operasi perusahaan, sehingga diperlukan

analisis secara menyeluruh terhadap laporan-laporan. Oleh yang demikian

Laporan Arus Kas bertujuan mengisi kesenjangan informasi dari laporan-laporan

tersebut. (Fitra:2007:12)

2.3  Laporan Arus Kas

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

dan arus kas keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu.

Laporan arus kas menyediakan informasi yang  berguna mengenai kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan kas dari kegiatan operasi, mempertahankan dan

meningkatkan kapasitas operasi, memenuhi kewajiban keuangan, dan membayar

deviden.

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pengguna

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk

menggunakan arus kas tersebut.

Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan

perubahan bersih dari kegiatan operasi, investasi serta pendanaan perusahaan

selama satu periode, dalam bentuk yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan

akhir.(Kieso dkk:2001:372)

Menurut PSAK no 2 tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi

yang berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas menilai

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.

Laporan arus kas merupakan bagian yang integral dengan laporan

keuangan secara keseluruhan. Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi tiga yaitu

yang berasal dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan.

2.3.1  Arus kas Operasi (AKO)

Aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan

laba. Selain pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi,

aktivitas operasi juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih yang

berasal dari aktivitas operasi terkait, seperti pemberian kredit kepada pelanggan,

investasi dalam persediaan, dan perolehan kredit dari pemasok. Aktivitas operasi

terkait dengan pos-pos laporan laba rugi dan dengan pos-pos operasi neraca. Arus

kas operasi terutama diperoleh dari aktivitas pengahasil utama pendapatan

perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut ada umumnya berasal dari transaksi

dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba/rugi bersih. Beberapa

contoh arus kas dari aktivitas operasi antara lain: (PSAK 2009 No 2, paragraf 3)

a) Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa.

b) Penerimaan kas dari royalty, fee, komisi dan pendapatan lain.

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa

d) Pembayaran gaji karyawan

e) Penerimaan dan pengeluaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan

dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya.

f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan
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g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak untuk tujuan transaksi dan

perdagangan.

2.3.2  Arus kas Investasi (AKI)

Aktivitas investasi merupakan cara untuk memperoleh dan menghentikan

aktivitas nonkas. Aktivitas ini meliputi aktiva yang diharapkan untuk

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas ini juga meliputi pembelian,

pinjaman, dan penagihan pokok pinjaman. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas

investasi antara lain: (PSAK 2009 No 2, paragraf 4).

a) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan

aktiva jangka panjang.

b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan

c) Perolehan saham atau instrument keuangan lain

d) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta

pelunasannya.

e) Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts,

option contracts dan swap contracts.

2.3.3  Arus kas Pendanaan (AKP)

Aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik,

dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi

perolehan pinjaman dari kreditor dan pembayaran pokok pinjaman. Aktivitas ini

juga meliputi kontribusi dan penarikan oleh pemilik serta pengembalian atas

investasi (dividen). Menurut standar akuntansi keuangan di Indonesia (IAI, 2007)

aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam
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jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas yang timbul

dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan pengungkapan terpisah karena berguna

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

perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan

adalah: (PSAK 2009 No 2, paragraf 4)

a) Penerimaan kas dari emisi saham atau instrument lainnya.

b) Pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik dan menebus

saham perusahaan.

c) Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan

pinjaman lainnya.

d) Pelunasan pinjaman

e) Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha untuk mengurangi saldo

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha.

2.4 Dividend Payout Ratio (DPR)

Dividend adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para

pemegang saham. Keputusan pembagian dividen ditetapkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), termasuk besaran jumlah dividen dan waktu

pembagiannya.

Dividen merupakan bagian dari laba yang tersedia bagi para pemegang saham

biasa yang dibagikan kepada para pemegang saham biasa dalam bentuk tunai.

Menurut Stice,dkk (2004:902) “dividen adalah embagian kepada pemegang saham
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dari suatu perusahaan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang

dipegang oleh masing-masing pemilik”.

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam

bentuk persentase. Semakin tinggi dividend payout ratio akan menguntungkan

para investor tetapi dari pihak perusahaan akan memperlemah internal financial

karena memperkecil laba ditahan. Tetapi sebaliknya dividend payout ratio

semakin kecil akan merugikan para pemegang saham dan internal financial

perusahaan semakin kuat.

Pemberian dividen kas akan memberikan sinyal positif kepada investor

terhadap prospek suatu saham, karena pembayaran dividen kas mengindikasikan

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Namun apabila dividen

yang dibagikan kepada pemegang saham mengalami penurunan, akan

memberikan sinyal negatif kepada pemegang saham

2.5  Laba Bersih (LB)

Untuk menentukan keputusan investasinya, calon investor perlu menilai

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih sehingga diharapkan

perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Laba bersih (net

income atau earning) dapat dijadikan sebagai suatu ukran kinerja perusahaan

selama satu periode tertentu. Laba bersih merupakan suatu ukuran berapa besar

harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan), melebihi harta yang keluar (biaya

dan kerugian).(Roza Thohiri, Imelda Sirahar,2013)
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Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk

suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam

laporan laba rugi.

Macam-macam tujuan pelaporan laba adalah sebagai berikut :

1. Sebagai indikator efesiensi penggunaan dana yang tertahan dalam

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya.

2. Sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen.

3. Sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak.

4. Sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu negara.

5. Sebagai kompensasi dan pembagian bonus.

6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.

7. Sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran.

8. Sebagai dasar pembagian deviden.

2.6  Volume Perdagangan Saham

Volume perdagangan saham merupakan rasio antara jumlah lembar saham

yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham yang beredar

pada waktu tertentu.  Dalam membuat keputusan investasinya, seorang investor

yang rasional akan mempertimbangkan risiko dan tingkat keuntungan yang

diharapkan. Untuk itu investor seharusnya melakukan analisis sebelum

menentukan saham yang akan mereka beli.  Dalam melakukan analisis, investor

membutuhkan informasi. Adanya informasi yang dipublikasikan akan merubah
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keyakinan para investor yang dapat dilihat dari reaksi pasar.  Salah satu reaksi

pasar tersebut adalah reaksi volume perdagangan saham.

Volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan

untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter volume

saham yang diperdagangkan di pasar. Volume perdagangan adalah jumlah lembar

saham yang diperdagangan pada periode tertentu. Volume perdagangan saham

adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan secara harian

Volume perdagangan saham merupakan ukuran besarnya volume saham

tertentu yang diperdagangkan, mengindikasikan kemudahan dalam

memperdagangkan saham tersebut. Besarnya variabel volume perdagangan

diketahui dengan mengamati kegiatan perdagangan saham yang dapat dilihat

melalui indikator aktivitas volume perdagangan (Trading Volume Activity / TVA).

Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu indikator yang dapat digunakan

untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan

aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal.  Perubahan volume

perdagangan saham di pasar modal menunjukkan aktivitas perdagangan saham di

bursa dan mencerminkan keputusan investasi investor.  Harga saham yang lebih

rendah setelah dilakukan pemecahan saham (stock split) akan meningkatkan

investor kecil untuk melakukan investasi sehingga akan menunjukkan pasar yang

semakin likuid.  Hal ini akan meningkatkan frekuensi transaksi yang berpengaruh

terhadap volume perdagangan saham.

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi),
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ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual

beli dan kegiatan terkait lainnya.

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang

paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan

ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.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 asset

perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau

memiliki saham:

a. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan

dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan

setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang

pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang

saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan

saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham

yang berhak mendapatkan dividen.
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Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya,

kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah

rupiah tertentu untuk setiap saham  atau dapat pula berupa dividen saham yang

berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga

jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya

pembagian dividen saham tersebut.

b. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000

kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal

tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang

dijualnya.

Sebagai instrument investasi, selain memiliki keuntungan saham juga

memiliki resiko, antara lain :

a. Capital Loss merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi

dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT.

XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham

tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham.

Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga

Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 400,-/saham.

b. Resiko Likuidasi Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan

bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak

klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban
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perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan).  Jika masih

terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut

dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham namun, jika tidak

terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh

hasil dari likuidasi tersebut.  Kondisi ini merupakan resiko yang terberat dari

pemegang saham.  Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus

menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

2.7  Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga, tempat atau wadah bagi para pelaku

saham untuk memperdagangkan atau memperjual belikan setiap saham atau efek yang

mereka miliki dan ingin beli. Bursa Efek Jakarta terletak di Jakarta dan

memperdagangkan efek diseluruh Indonesia.

Bursa Efek Jakarta yang sekarang memiliki nama Bursa Efek Indonesia

merupakan gabungan dari Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Efek yang berada di

Surabaya yaitu Bursa Efek Surabaya.

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya resmi bergabung pada tanggal 1

Desember 2007 lalu dan akhirnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama
Peneliti

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

Irwin Lah
Nidi Fitra

Pengaruh
informasi arus

Variabel
independen: arus

Arus kas operasi dan
arus kas pendanaan
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(2007) kas terhadap
volume
perdagangan
saham pada
perusahaan
manufaktur di
Bursa Efek
Jakarta

kas operasi, arus
kas investasi, dan
arus kas pendanaan.
Variabel dependen:
volume
perdagangan saham

berpengaruh terhadap
volume perdagangan
saham, sedangkan arus
kas investasi tidak
berpengaruh terhadap
volume perdagangan
saham. Arus kas
operasi, arus kas
investasi, dan arus kas
pendanaan, secara
simultan,
memepengaruhi
volume perdagangan
saham.

Citra
Julyana
Sinaga
(2009)

Pengaruh
dividend payout
ratio dan
informasi arus
kas terhadap
volume
perdagangan
saham pada
perusahaan
perbankan di
Bursa Efek
Indonesia (BEI)

Variabel
independen:
devidend payout
ratio, arus kas
operasi, arus kas
investasi, dan arus
kas pendanaan.
Variabel dependen:
volume
perdagangan saham.

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.

Nofi
Handayan
i
(2009)

Analisis
pengaruh
informasi
laporan arus kas
terhadap
volume
perdagangan
saham
perusahaan
yang tergabung
dalam Jakarta
Islamic Index

Variabel
independen: arus
kas operasi, arus
kas investasi, dan
arus kas pendanaan.
Variabel dependen:
volume
perdagangan saham

Arus kas operasi, arus
kas investasi dan arus
kas pendanaan,  tidak
berpengaruh terhadap
volume perdagangan
saham. Arus kas
operasi, arus kas
investasi, dan arus kas
pendanaan, secara
simultan, tidak ada
pengaruh positif
terhadap volume
perdagangan saham

Roza
Thohiri,
Imelda
Sirahar
(2013)

Pengaruh
Informasi Arus
Kas dan Laba
Bersih
Terhadap
Volume
Perdagangan

Variabel
independen arus kas
operasi, arus kas
investasi, arus kas
pendanaan, laba
bersih.
Variabel dependen

Informasi arus kas
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
volume perdagangan
saham, sedangkan
informasi laba bersih
berpengaruh signifikan
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Saham Pada
Perusahaan
Manufaktur
yang Terdaftar
Di Bursa Efek
Indonesia.

volume
perdagangan saham

terhadap voume
perdagangan saham.

Ria
Herliani
(2013)

Pengaruh
dividend payout
ratio, informasi
arus kas, dan
laba bersih
terhadap
volume
perdagangan
saham pada
perusahaan
manufaktur
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia

Variabel
independen
dividend payout
ratio, informasi arus
kas, dan laba bersih.
Variabel dependen
volume
perdagangan saham

Dividend payout ratio,
informasi arus kas, dan
laba bersih
berpengaruh terhadap
volume perdagangan
saham.

2.9  Pandangan islam yang berhubungan dengan penelitian

Manusia sudah ditakdirkan tidak dapat berdiri sendiri, diciptakan secara

berpasang pasangan terhimpun dalam berbagai suku ras (QS. Ar-ruum : 21). Hal

ini menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain, saling

melengkapi diantara keduanya. Secara hakikat Allah SWT menciptakan manusia

demikian dan ditempatkan di muka bumi dengan perantara Nabi Adam sebagai

manusia pertama untuk tercipta suatu kedamaian. Inilah tugas manusia sebagai

khalifah. Manusia diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola,

memanfaatkan, memelihara seluruh apa yang terkandung di muka bumi dan isinya

dengan tujuan untuk dijadikian sebagai pengabdian dan tujuan ibadah kepada sang

khaliq. Karena Allah menegaskan bahwa manusia dan jin diciptakan semata-mata

hanya untuk beribadah kepada –Nya.
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Diawali dengan saling merasa membutuhkan dan harus saling melengkapi

agar tercipta keseimbangan, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan dalam

hidupnya terutama untuk tujuan melangsungkan kehidupan dilakukan suatu

muamalah, yang semuanya telah diatur oleh Allah SWT. Salah satu bentuk

muamalah tersebut adalah perdagangan, pertukaran barang dan jasa. Allah SWT

berfirman dalam surat QS Al-Baqarah 282 :
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Artinya:

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] 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.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan untuk mengatur cara-cara

bermuamalah yang baik, yaitu meliputi pencatatan mengenai utang piutang yang

jelas dan sistematis agar tidak terjadi kekacauan. Dalam riwayat Nabi SAW,

dicontohkan juga mengenai hal catat mencatat dalam muamalah ini. Inilah

sebenarnya awal pertama timbul dalam kehidupan manusia istilah akuntansi, tata
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buku, pembukuan.

Catatan kecil ini hanya ingin menggambarkan bagaimana akuntansi, tata

buku atau pembukuan namanya ada dalam kehidupan manusia dan tidak bisa

dilepaskan darinya. Iman dan keyakinan kita yang sesuai tuntunannya mengatakan

bahwa segala amal baik dan jelek kita dicatat oleh Allah SWT, sebagai pemilik

kita semua, yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kelak pada saat

menghadap-Nya, oleh seluruh umat manusia. Inilah sebenarnya esensi dari tulisan

ini, bahwa dalam kehidupan manusia didunia, ia bermuamalah dengan melakukan

catatan yang baik (akuntansi), dan sebenar-benarnya pula amalan seluruh kegiatan

manusia dicatat oleh Allah SWT.

2.10  Kerangka Pemikiran Teoritis

Komponen arus kas terhadap volume perdagangan saham dapat disusun

menjadi sebuah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:
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Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Arus Kas dari Aktivitas
Operasi (X1)

Arus Kas dari Aktivitas
Investasi (X2)

Arus Kas dari Aktivitas
Pendanaan (X3)

Volume

Perdagangan

Saham (Y)

Dividend payout ratio
(X4)

Laba bersih (X5)
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(X6)

2.11  Perumusan Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara

logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan

yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi

yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian.

2.11.1  Pengaruh arus kas operasi terhadap volume perdagangan saham

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan.

Semakin tinggi kemampuan menghasilkan kas, diharapkan dapat meyakinkan
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investor bahwa operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar

dividend an melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber dari luar,

diharapkan akan membawa pengaruh terhadap volume perdagangan saham. (Fitra

:2007)

Penelitian mengenai informasi arus kas secara individual dilakukan oleh:

Citra (2009) tentang Pengaruh dividend payout ratio dan informasi arus kas

terhadap volume perdagangan saham pada perusahaan perbankan di BEI.

Penelitian ini menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap

volume perdagangan saham.

Hipotesis alternatif yang diajukan dengan dasar penelitian-penelitian di atas

adalah:

H1 : Arus kas operasi berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.

2.11.2 Pengaruh arus kas investasi terhadap volume perdagangan saham

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau

pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi yang tidak termasuk dalam

pengertian setara kas. Aktivitas ini berhubungan dengan sumber daya yang

bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan seperti

pembelian mesin produksi, tanah, dan gedung. Mengutip dari Irwin Lah Nidi Fitra

menyatakan bahwa kenaikan investasi memungkinkan timbulnya arus kas masa

depan yang lebih tinggi apabila kinerja perusahaan baik.

Penelitian mengenai informasi arus kas secara individual dilakukan oleh:
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Menurut penelitian Ria Herliani (2013) tentang Pengaruh dividend payout ratio,

informasi arus kas, dan laba bersih terhadap volume perdagangan saham pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini

menyatakan bahwa arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap voume

perdagangan saham.

Berdasarkan penelitian diatas hipotesis yang diajukan:

H2 : Arus kas investasi berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.

2.11.3  Pengaruh arus kas pendanaan terhadap volume perdagangan saham

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan

dalam jumlah dan komposisi hutang jangka panjang dan modal perusahaan.

Aktivitas ini terkait dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana dari

pihak luar seperti pinjaman/hutang atau penjualan saham apabila dana dari

aktifitas operasi tidak mencukupi untuk mendanai investasi pertumbuhan

perusahaan.

Semakin baru, wajar dan baik informasi laporan arus kas yang diterima

para investor, diharapkan akan membawa pengaruh terhadap volume

perdagangan saham.

Penelitian mengenai informasi arus kas secara individual dilakukan oleh:

Menurut Irwin Lah Nidi Fitra (2007) tentang pengaruh informasi arus kas

terhadap volume perdagangan saham pada perusahaan manufaktur di BEI.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa publikasi laporan arus kas khususnya

informasi arus kas dari aktivitas pendanaan mempunyai pengaruh signifikan dan

positif terhadap volume perdagangan saham.
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Berdasarkan penelitian Irwin Lah Nidi Fitra (2007) di atas maka hipotesis

alternatif yang dikemukakan peneliti adalah:

H3 : Arus kas pendanaan berpengaruh terhadap volume perdagangan

saham.

2.11.4  Pengaruh dividend payout ratio terhadap volume perdagangan saham

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam

bentuk persentase. Semakin tinggi dividend payout ratio akan menguntungkan

para investor tetapi dari pihak perusahaan akan memperlemah internal financial

karena memperkecil laba ditahan. Begitu juga sebaliknya.

Menurut Ria Herliani (2013) tentang Pengaruh dividend payout ratio, informasi

arus kas, dan laba bersih terhadap volume perdagangan saham pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Penelitian ini menyatakan

bahwa dividend payout ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap volume

perdagangan saham

Berdasarkan penelitian diatas hipotesis yang diajukan:

H4 : Dividend payout ratio berpengaruh terhadap volume perdagangan

saham.

2.11.5  Pengaruh laba bersih terhadap volume perdagangan saham

Dalam menentukan keputusan investasi, calon investor perlu menilai

perusahaan dari segi kemampuannya dalam menghasilkan laba bersih (net

income). Laba bersih merupakan bagian dari laporan laba rugi dimana

memberikan informasi penting yang dibutuhkan investor untuk mengetahui
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dianggap mampu

memberikan dividen kepad investor.(Roza, Imelda:2013:34)

Menurut 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 laba bersih berpengaruh signifikan terhadap voume

perdagangan saham.

Berdasarkan penelitian diatas hipotesis yang diajukan:

H5 : Laba bersih berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.

2.11.6  Pengaruh total arus kas, dividend payout ratio, dan laba bersih

terhadap volume perdagangan saham.

H6 : Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dividend

payout ratio, dan laba bersih berpengaruh terhadap volume perdagangan

saham.


