
BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian

Akuntansi merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan

informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang

dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada periode

tertentu. Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theori (ASOBAT), akuntansi

diartikan sebagai berikut :

“proses mengidentifikasi,mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai

bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam

mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”

Sedangkan menurut Komite Terminologi AICPA (The Committee on Terminology of

the American Institute of Certified Public Accountans) mendefinisikan akuntansi ke

dalam beberapa definisi (Belkaoui, 2000:37). Akuntansi adalah seni pencatatan,

penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan

cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, penginterpretasian hasil proses

tersebut.

2.1.2 Pemakai Informasi Akuntansi

Informasi laporan keuangan dipakai oleh banyak kelompok dengan tujuan yang

berbeda. Hal tersebut terjadi sebab mereka memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap

laporan keuangan itu sendiri. Pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap

laporan keuangan perusahaan,pada umumnya terdapat 7 kelompok, yaitu :



1) Para pemilik. Kelompok ini berkepentingan atas perusahaan untuk mengetahui

kemajuan yang dicapai, bagian laba yang diharapkan dan menilai berhasil tidaknya

manajemen perusahaan.

2) Para kreditor. Kelompok ini berkepentingan atas perusahaan untuk menetapkan syarat

kredit, menjaga keamanan kekayaan yang digunakan oleh perusahaan kemudian

menilai apakah kepercayaan yang diberikan perlu ditarik atau dipertahankan.

3) Para calon pemilik dan kreditor. Kelompok ini berkepentingan karena kelompok ini

akan memasukkan kekayaan ke dalam perusahaan, akan tetapi sebelum dimasukkan

kelompok ini terlebih dahulu harus mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada

saat itu, hasil yang telah dicapai perusahaan dan tingkat keamanan kekayaan yang

akan ditanamkan.

4) Manajemen. Kelompok ini berkepentingan atas laporan keuangan dengan tujuan

untuk menaksir sifat dan jumlah uang atau dana yang diperlukan, mengevaluasi hasil-

hasil keputusan dan kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan masa lampau,

memproyeksikan posisi keuangan dan pendapatan perusahaan, menetapkan

kebijaksanaan keuangan dan pendapatan perusahaan, menetapkan kebijaksanaan

dividen, merekomendir setiap reorganisasi atau dissolasi maupun lainnya yang

berkaitan dengan bidang manajemen perusahaan.

5) Pihak pajak. Kelompok ini berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan dengan

tujuan untuk menghitung kemudian menetapkan besarnya pajak yang ditugaskan

kepada perusahaan, menaksir sanksi yang akan dijatuhkan karena perusahaan tidak

mengindahkan ketentuan perpajakan, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan

terhadap kekayaan dan hasil operasi yang dilaporkan.

6) Para buruh. Kelompok ini berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan dengan

tujuan untuk dijadikan dasar di dalam berunding dengan pimpinan perusahaan



sehubungan dengan upah atau gaji yang akan diterima, atau untuk menganalisis

prospek dari buruh sendiri apakah tempat ia bekerja tersebut sudah cukup aman, stabil

dan menguntungkan.

7) Para langganan. Kelompok ini berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan

untuk tujuan menaksir perubahan harga yang akan ditetapkan oleh perusahaan, atau

untuk memutuskan perlu tidaknya mencari sumber-sumber alternatif dari barang atau

jasa yang diperlukan.

2.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Manajemen mempunyai informasi akurat mengenai nilai perusahaan yang tidak

diketahui oleh investor luar, sehingga jika manajemen menyampaikan suatu informasi ke

pasar maka informasi tersebut akan direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal adanya peristiwa

tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi yang disampaikan manajemen

perusahaan tersebut dapat berupa laporan keuangan. Informasi laba yang dilaporkan

manajemen merupakan sinyal mengenai laba di masa yang akan datang, oleh karena itu

pengguna laporan keuangan dapat membuat prediksi atas laba perusahaan di masa yang akan

datang (Assih, 2000:35).

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham pada waktu

informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, dimana

pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut

sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi

tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam harga saham saham,

dimana harga saham menjadi naik. Beaver (2002) membagi efisiensi pasar ke dalam tiga

bentuk utama berdasarkan informasi sebagai berikut :

1) Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)



Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari   tercermin secara

penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Dengan demikian, nilai-nilai masa lalu tidak

dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang.

2) Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form)

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly available

information), termasuk informasi yang berada pada laporan keuangan perusahaan emiten.

3) Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)

Pasar dikatakan efisien kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully

reflect) semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat.

Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai

prospek yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk

melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui

perubahan dalam harga saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik

laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi harga saham

dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Efisiensi pasar merupakan konsep dasar yang bisa

membantu kita memahami bagaimana sebenarnya mekanisme harga yang terjadi di pasar

modal.

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk

memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak

luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang

akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor).

Teori sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi



mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik atau pun pihak yang berkepentingan lainnya

(contoh: investor). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi

akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk

merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain

yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

2.3 Laba

2.3.1. Karakteristik Laba

Karakteristik laba berkaitan dengan identifikasi sifat dari laba sehingga

memungkinkan untuk menganalisis transaksi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi

laba. Karakteristik laba dapat diidentifikasikan dengan memahami cara batasan

pengertian laba.

2.3.2. Pengertian Laba

Secara umum para pakar dalam bidang akuntansi mendefiniskan pengertian laba

dengan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya

lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Selain itu laba adalah

pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan

oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan

posisi awalnya.

Namun, IAI tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah

penghasilan. Dalam Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. IAI

mengartikan income (penghasilan) yakni Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat

ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

konstribusi penanam modal. (paragrap. 70). Selanjutnya dalam paragrap 74 disebutkan

bahwa, definisi penghasilan baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains).



Tidak adanya persamaan pendapat untuk mendefinisikan laba secara tepat disebabkan

oleh luasnya penggunaan konsep laba. Para pemakai laporan keuangan mempunyai

konsep laba sendiri yang dianggap paling cocok untuk pengambilan keputusan mereka.

2.3.3. Laba Akuntansi

Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasi yang  timbul dari

transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada

periode-periode tersebut (Harahap, 2003:273). Dari defenisi tersebut, terlihat jelas bahwa

dalam menghitung laba dengan menbandingkan pendapatan atas biaya (macthing cost

aginst revenue). Menurut PSAK No.46 paragraf ketujuh laba akuntansi adalah laba atau

rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan dan

bahwa laba akuntansi dapat digunakan untuk meramalkan arus kas masa depan. Laba

akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Tujuan  utama dari akuntansi

akrual adalah untuk pengukuran laba. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah

pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan (revenue

recognition) adalah titik awal pengukuran laba. Belkaoui  (2000:217) mengemukakan

lima karakteristik laba akuntansi :

a. Income akuntansi didasarkan pada transaksi actual yang diadakan oleh perusahaan

(terutama revenue yang berasal dari penjualan barang dan jasa dikurangi kos yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut). Secara konvensional, profesi akuntansi

telah menggunakan pendekatan transaksi untuk pengukuran income. Transaksi

mungkin eksternal atau internal. Transaksi eksplisit (eksternal) hasil dari penggunaan

atau alokasi aset dalam perusahaan. Transaksi eksternal adalah eksplisit karena

mereka didasarkan pada bukti yang objektif; transaksi internal adalah implisit karena

mereka didasarkan pada bukti yang kurang objektif.



b. Income akuntansi didasarkan pada periode putulat dan merujuk pada kinerja keuangan

perusahaan selama satu periode dan berjalannya waktu.

c. Income akuntansi didasarkan pada prinsip revenue memerlukan definisi pengukuran,

dan pengukuran revenue. Secara umum, prinsip realisasi merupakan penguji bagi

pengukuran revenue, pada gilirannya untuk pengakuan income.

d. Income akuntansi meminta pengukuran biaya (expenses) dalam hal kos historis bagi

perusahaan merupakan kegiatanyang kuat pada prinsip kos. Aset dicatat pada harga

perolehannya hingga penjualan terealisir pada saat perubahan nilai diakui, jadi biaya

merupakan aset yang telah digunakan (expired aguisition cost).

e. Income akuntansi meminta bahwa revenue realitation pada suatu periode dikaitkan

dengan kos relevan yang layak atau sesuai. Oleh karena itu, income akuntansi

didasarkan oleh prinsip penandingan. Secara mendasar, kos tertentu atau kos periode

dialokasikan atau ditandingkan dengan revenue dan kos lain dilaporkan dan

dipindahkan sebagai aset. Kos yang dialokasikan dan ditandatangani dengan revenue

dianggap telah digunakan jasa potensialnya.

Di dalam laba akuntansi terdapat berbagai komponen yaitu kombinasi beberapa

komponen pokok seperti laba kotor laba usaha laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak

(Muqodim 2005:131). Sehingga dalam menentukan besar laba akuntansi investor dapat

melihat dari perhitungan laba setelah pajak. SFAC No. 1 dalam Belkaoui

(2000:332) mengasumsikan bahwa laba akuntansi merupakan ukuran yg baik dari kinerja

suatu perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan utk meramalkan arus kas

masa depan. Penulis lain mengasumsikan bahwa laba akuntansi adalah relevan dengan

cara yg biasa untuk model-model keputusan dari investor dan kreditor. Beberapa

keunggulan laba akuntansi yang dikemukakan oleh Muqodim (2005:114) adalah :



a) Terbukti teruji sepanjang sejarah bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi para

pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi

b) Laba akuntansi telah diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya

sebab didasarkan pada transaksi nyata yang didukung oleh bukti.

c) Berdasarkan prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan laba akuntansi memenuhi

dasar konservatisme.

d) Laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama berkaitan dengan

pertanggungjawaban manajemen.

2.4 Studi Kandungan Informasi Atas Laba

Para investor memerlukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

investasi di pasar modal. Informasi dari internal perusahaan dapat dilihat dari laporan

keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh

investor untuk memperkirakan laba dan dividen perusahaan di masa mendatang serta risiko

atas nilai perkiraaan tersebut. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan yang

digunakan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang

representatif dalam jangka panjang, meramalkan laba, serta untuk menaksir risiko dalam

berinvestasi.

Studi kandungan informasi atas laba menekankan pada kontribusi informasi marjinal

dari sinyal akuntansi pada penentuan perilaku return sekuritas. Pendekatan yang digunakan

adalah menguji apakah pengumuman suatu peristiwa mengakibatkan perubahan dalam

karakteristik distribusi return saham (Belkaoui, 2000). Pengujian kandungan informasi laba

juga bertujuan untuk melihat reaksi pasar atas pengumuman laba perusahan tertentu. Hal ini

termasuk dalam kajian studi peristiwa (event study) yang bertujuan untuk menganalisa return

tidak normal (abnormal return) sekuritas di sekitar pengumuman suatu peristiwa

(Jogiyanto,2003).



Korelasi antara laba dan contemporaneous stock return serta korelasi antara laba dan

kinerja masa depan lebih tinggi dibandingkan korelasi antara arus kas operasi dengan kedua

variabel tersebut. Peningkatan kandungan informasi laba tersebut timbul karena penggunaan

accrual mengurangi masalah timing dan missmatching yang timbul dalam pengukuran arus

kas dalam interval pendek. Pakar peneliti juga menyatakan bahwa hubungan antara

keuntungan saham dengan laba lebih tinggi daripada hubungan antara keuntungan saham

dengan arus kas operasi.

Manfaat angka laba akuntansi dengan menguji kandungan informasi dan ketepatan

waktu dari angka laba akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang

terkandung dalam angka laba akuntansi tersebut mengandung informasi, yang ditunjukkan

dengan adanya reaksi pasar jika laba yang sesungguhnya berbeda dengan laba harapan

investor. Reaksi pasar tersebut tercermin dalam pergerakan harga saham di sekitar tanggal

pengumuman. Harga saham akan cenderung naik jika laba sesuai harapan dan harga saham

akan cenderung turun jika laba yang dilaporkan lebih kecil dari harapan.

2.5 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, adakalanya

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

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.










































Artinya : 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.

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 :

 




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 surat Ad-Dhuhaa ayat 11

menyatakan bahwa laba itu identik dengan bersyukur, yang berbunyi :



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).

2.6 Arus Kas

2.6.1 Pengertian Arus Kas

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 2 Par. 05 (IAI, 2007), arus kas

didefinisikan sebagai arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Kas terdiri atas saldo

kas (cash on hand) dan rekening giro, sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi

yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas

dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

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.



Tujuan informasi arus kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas

dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan

arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode

akuntansi. Sedangkan menurut IAI (2007) disebutkan tujuan laporan arus kas sebagai

berikut:

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan
keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas
tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu
melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan
setara kas serta kepastian perolehannya.

Menurut Hendriksen (2000) salah satu tujuan penyajian data mengenai arus kas ialah

menyediakan informasi yang diasumsikan akan:

1. Membantu para investor atau kreditor meramalkan jumlah kas yang mungkin

didistribusikan pada waktu yang akan datang dalam bentuk dividen atau bunga

dan dalam bentuk distribusi likuidasi atau pembayaran kembali pokok.

2. Membantu dalam mengevaluasi risiko. Risiko, dalam konteks ini, meliputi baik

variabilitas yang diharapkan dari hasil pengembalian mendatang maupun

kemungkinan insolvabilitas atau pailit. Oleh karena itu, data arus kas dianggap

menyajikan informasi utama dalam mengevaluasi harga pasar surat-surat

berharga.

Laporan arus kas dimaksudkan untuk memberikan ikhtisar arus masuk dan arus keluar

kas untuk suatu periode. Sumber-sumber kas meliputi arus masuk dari aktivitas operasi

inti (utama) sebuah perusahaan. Sedangkan penggunaan kas mencakup arus kas keluar

guna mempertahankan aktivitas inti, untuk melakukan investasi dan untuk memenuhi

kewajiban terhadap pembiayaan melalui hutang dan ekuitas.

2.6.2 Komponen Arus Kas



Menurut Harahap (2002 : 243) Laporan arus kas memberikan informasi yang releven

tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada periode tertentu.

Sedangkan menurut S. Munawir (2002 : 243) : “Laporan arus kas harus merupakan arus

kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi (operating

ectivities), aktivitas investitasi (investing activities), aktivitas pendanaan (Financing

activities), dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut”.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh IAI (2007:2.10) sebagai berikut:

Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas
pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan. 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 jenis aktivitas tersebut.

1) Arus Kas Operasi (AO)

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 untuk melunasi pinjaman,

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi

baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan (Daniati, 2006). Menurut standar

akuntansi keuangan di Indonesia (IAI, 2007) aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil

utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama

pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari

transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Jumlah arus

kas yang berasal dari aktivitaas operasi merupakan indicator yang menentukan apakah



operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman,

memelihara kemempuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi

baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Beberapa contoh arus kas dari

aktivitas operasi antara lain:

a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa

b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa

d) Pembayaran kas kepada karyawan

e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi,

klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya

2) Arus Kas Investasi (AI)

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 meminjamkan uang dan mengumpulkan piutang tersebut serta

memperoleh dan menjual investasi dan aktiva jangka panjang produktif (Daniati, 2006).

Menurut standar akuntansi Keuangan di Indonesia (IAI, 2007) aktivitas investasi adalah

perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk

setara kas. Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan pengungkapan

terpisah karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas

masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

1. 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



2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, serta aset tidak

berwujud dan aset jangka panjang lain

3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain

4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya

(kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan)

3) Arus Kas Pendanaan (AP)

Aktivitas pendanaan meliputi semua transaksi atau kejadian yang diperoleh dari

pembayaran kembali kepada para pemilik (equity financing) dan kreditor (debt

financing), misalnya penerimaan kas yang berasal dari pengeluaran atau penjualan saham,

pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran untuk saham dalam perbendaharaan

(treasury stock) dan pembayaran dividen. Transaksi-transaksi yang termasuk dalam

aktivitas pendanaan adalah transaksi dan kejadian saat kas diperoleh dari dan dibayarkan

kembali kepada para pemilik (pendanaan dengan modal) dan para kreditor (pendanaan

dengan utang). Contohnya kas yang dihasilkan dari penerbitan saham dan obligasi akan

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Contoh lainnya adalah pembayaran untuk

saham yang diperoleh kembali atau untuk melunasi obigasi dan pembayaran dividen juga

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Sifat aktivitas pendanaan adalah sama, apa

pun jenis industrinya, tetapi aktivitas operasi dan aktivitas investasi berbeda untuk masing

masing jenis industri. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas pendanaan menurut Ikatan

Akuntansi Indonesia (2007:25) adalah:

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 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 (lessee) untuk mengurangi saldo

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease).

Arus kas pendanaan pada perusahaan dapat bernilai positif (surplus) ataupun negatif

(defisit). Suatu perusahaan memiliki arus kas pendanaan yang positif atau surplus jika

arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih besar daripada arus kas keluarnya.

Sebaliknya, perusahaan yang memiliki arus kas negatif jika arus kas masuk dari aktivitas

pendanaan lebih kecil daripada arus kas keluarnya.

2.7 Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (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 (www.idx.co.id). Husnan (2005 : 3)

menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas)

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri,

baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Ada empat tipe pasar

modal (Jogiyanto, 2003 : 15) yaitu :

1. Pasar Perdana (Primary Market) Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan

dijual di pasar ini. Surat berharga yang baru dikeluarkan dapat berupa penawaran perdana

ke publik atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah go public.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) Surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan

di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran.



3. Pasar Ketiga (Third Market) Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga

pada saat pasar sekunder tutup. Pasar ini dijalankan oleh broker yang mempertemukan

pembeli dan penjual pada saat pasar sekunder tutup.

4. Pasar Keempat (Fourth Market) Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan

oleh institusi yang berkapasitas besar untuk menghindari komisi broker.

2.8 Harga Saham

2.8.1 Pengertian Saham

Saham adalah klaim terhadap penghasilan bersih dan asset perusahaan, yaitu suatu

dividen yang dibagikan kepada stockholder (pemegang saham) setelah perusahaan

memenuhi semua kewajiban utangnya, termasuk kewajibannya kepada bondholder

(pemegang obligasi). Koetin (2001) mendefenisikan pengertian saham merupakan hak

atas sebagian dari sebagian dari suatu perusahaan, misalnya dalam suatu perusahaan

terbatas atau suatu bukti penyertaan atau partisipasi dalam modal suatu perusahaan.

Saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan,

termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan

kepemilikan saham. Contohnya adalah hak mendapatkan pendapatan tetap dari

perusahaan disamping punya kewajiban untuk ikut menanggung risiko bila perusahaan

dilikuidasi. Pemilik saham juga berhak mengontrol perusahaan sesuai dengan kapasitas

(jumlah) saham yang dimilikinya melalui rapat umum pemegang saham dengan

menggunakan hak suara yang dimilikinya.

Menurut Jogiyanto (2003) harga saham mencerminkan nilai saham yang perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang diperjualbelikan, baik di pasar

perdana maupun pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang memperjualbelikannya

saham-saham yang baru dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah periode waktu tertentu,



saham yang diperjualbelikan antar investor, aktivitas ini dilakukan di pasar sekunder.

Beberapa karakteristik saham:

1. Saham Biasa (Common Stock)

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, ini biasanya dalam saham

biasa (common stock). Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang

mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik

perusahaan, pemegang saham biasa memiliki beberapa hak. Beberapa hak yang dimiliki

oleh pemegang saham biasa adalah hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan,

hak preemptive dan hak klaim sisa.

2. Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham preferen memiliki sifat gabungan (hybrid) antara obligasi (bond) dan saham

biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga

memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen. Seperti saham biasa, dalam hal

likuidasi, klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi (bond).

Dibandingkan dengan saham biasa, pemegang saham preferen mempunyai beberapa hak,

yaitu hak atas deviden tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.

Oleh karena itu, saham preferen dianggap memiliki karakteristik di tengah-tengah antara

bond dan saham biasa.

3. Saham Teasury (Treasury Stock)

Saham treasuri (treasury stock) adalah saham perusahaan yang pernah dikeluarkan dan

beredaryang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk dipensiunkan tetapi disimpan

sebagai treasuri.

2.8.2 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 (asset 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.

Untuk menentukan harga saham di pasar modal Jogiyanto (2003)  menggunakan dua

pendekatan, yaitu fundamental approach dan technical approach. Fundamental approach

adalah penilaian harga saham dengan berdasarkan pada kondisi perusahaan di pasar dan

kondisi ekonomi. Dengan kata lain penilaian dengan menggunakan Fundamental

approach harus memperhatikan kondisi perekonomian, industri sejenis, dan kondisi

internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan technical approach menilai harga saham

dengan memperhatikan harga sekuritas. Pendekatan teknikal lebih menekankan kepada

perilaku harga saham sebagai akibat adanya penawaran dan permintaan di bursa efek dan

memandang bahwa bursa efek merupakan cerminan tingkah laku investor irrasional.



Penilaian saham dengan menggunakan pendekatan ini mengakibatkan adanya nilai

instrinsik dari saham.

Faktor fundamental merupakan informasi yang berkenaan dengan kondisi perusahaan.

Secara rinci faktor fundamental diidentifikasikan sebagai berikut :

1) Kemampuan manajemen perusahaan

Keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan integritas dan

profesionalisme manajemen. Manajemen harus mampu menganalisis keadaan dan

perubahan yang terjadi serta mengambil langkah yang tepat.

2) Prospek dan perkembangan perusahaan.

Dalam menganalisis prospek dan perkembangan perusahaan, investor harus

mengetahui sejauh mana peranan perusahaan dalam perekonomian nasional.

3) Rentabilitas perusahaan

Investor perlu mengetahui atau kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba

mengingat beban resiko yang melekat pada investasi mereka. Informasi ini dapat

diperoleh dengan melihat data dan informasi dari laporan keuangan perusahaan.

Rentabilitas ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam

melakukan penyebaran deviden dan peningkatan pendapatan per lembar saham .

Sedangkan faktor teknikal, para teknikal analisis menganggap bahwa efek yang

diperdagangkan di pasar modal semata-mata sebagai barang dagangan, sehingga faktor

fundamental dikesampingkan. Informasi yang dibutuhkan oleh technical analyst adalah

informasi yang mencerminkan kondisi perdagangan efek, fluktuasi kurs efek, volume

transaksi dan sebagainya. Faktor tersebut berpengaruh secara psikologis kepada para

investor dalam melakukan transaksi efek.



Secara garis besar faktor yang banyak diperhatikan oleh para technical analyst adalah

:

1) Kehandalan dan kekuatan pasar

Pemilihan efek yang paling tepat dan jangka waktu investasi ditentukan oleh keadaan

pasar. Apabila pasar dalam keadaan optimistik atau bullish, maka tidak ada masalah

untuk memilih berbagai macam efek. Jika pasar dalam kondisi dalam kondisi lesu

atau bearish, maka investasi jangka pendek perlu mempertimbangkan adanya

kemungkinan capital loss yang cukup besar.

2) Fluktuasi kurs efek

Perkembangan fluktuasi kurs efek berkaitan dengan keadaan pasar efek di masa lalu,

sekarang kecenderungan di masa yang akan datang. Para technical analyst percaya

bahwa pergerakan kurs efek mempunyai siklus dan interval waktu tertentu. Dengan

mempelajari pergerakan kurs efek dari waktu ke waktu para analis berharap hasilnya

dapat dipakai untuk memprediksi pergerakan kurs di masa mendatang.

3) Volume dan frekuensi transaksi

Faktor ini perlu diketahui untuk melihat apakah saham tersebut merupakan saham

yang aktif diperdagangkan atau tidak, dan selanjutnya akan diketahui likuiditas saham

tersebut. Saham yang baik biasanya cenderung mengalami kenaikan harga.

Kondisi ekonomi suatu negara sangat diperhatikan oleh investor dalam melakukan

investasi. Kondisi ekonomi akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang selanjutnya

akan mempengaruhi produksi perusahaan. Keadaan politik dan keamanan juga

diperhatikan oleh investor. Keadaan politik dan keamanan yang tidak menentu akan

meningkatkan country risk yang dapat menyebabkan batalnya para investor melakukan

transaksi. Selain itu juga perlu diperhatikan adalah kebijakan pemerintah dalam bidang

ekonomi yang dapat mempengaruhi sektor industri dan pasar modal baik secara langsung



maupun langsung. Hal-hal tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi perubahan

harga saham di bursa efek pada setiap negara.

2.9 Transaksi Saham Menurut Islam

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan

saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya,

perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, bisnis babi dan apa saja yang

terkait dengan babi, jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, dan industri

hiburan, seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno, dan sebagainya. Dalil yang

mengharamkan jual beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang

mengharamkan segala aktivitas tersebut. Namun mereka berbeda pendapat jika saham yang

diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha

halal, misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya.

Tapi ada fukaha yang tetap mengharamkan jual beli saham walau dari perusahaan

yang bidang usahanya halal. Mereka ini misalnya Taqiyuddin an-Nabhani (2004), Yusuf as-

Sabatin (ibid., hal. 109) dan Ali As-Salus (Mausu’ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah,

hal. 465). Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha (PT) yang sesungguhnya

tidak Islami. Jadi sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih

dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami

(syirkah Islamiyah) atau tidak. Hal ini selaras dengan kaidah dalam ilmu fiqih : “Bila

tercampur antara hal yang halal dengan hal yang haram, maka lebih dikuatkan yang

haram.” (Al-Mantsur Fi al-Qawa’id oleh Az Zarkasyi, 1/50 dan Al-Asybah wa an-Nazhoir

oleh Jalaluddin As Suyuthy, 105).

Dikarenakan belum adanya nash atau teks Al Quran maupun Al Hadits yang

menghukumi secara jelas dan pasti tentang keberadaan saham, maka para ulama dan fuqaha

kontemporer tersebut berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri



untuk saham. Usaha tersebut lebih dikenal dengan istilah ijtihad, yaitu sebuah usaha dengan

sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan mengeluarkan hukum syariah yang belum

dikemukakan secara jelas (Al Quran dan Al Hadits) dengan mengacu kepada sandaran dan

dasar hukum yang diakui keabsahannya. Transaksi atas saham yang dilarang apabila:

1. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu

2. Bai' al ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum

dimiliki (short selling)

3. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan.

4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan

5. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman

berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut

6. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek

syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi

pihak lain.

Transaksi saham yang dilakukan dengan motif spekulasi hukumnya haram. Namun,

jika dilakukan untuk tujuan hedging, yaitu untuk menghindari resiko kerugian akibat

perubahan kurs, maka hukumnya adalah mubah, karena di dalamnya mengandung masalah

bagi kedua belah pihak. Jika dilihat dari sisi jual beli, transaksi hedging dikategorikan pada

jual-beli salam (pesanan), karena merupakan transaksi yang berjangka (mempunyai tenggang

waktu). Dari Nu’man bin Basyir ra diberitakan bahwa Nabi bersabda:

“Sebenarnya yang halal itu jelas dan yang haram jelas pula. Di antara yang halal dan
haram itu ada yang syubhat (tidak jelas), banyak orang tak mengetahuinya. Siapa
yang menghindar dari syubhat, dia telah memelihara agama dan kehormatannya.
Siapa yang terkena syubhat, maka dia terkena yang haram…” (HR Muslim)

Dari hadits di atas serta kesimpang-siuran status jual-beli saham di pasar sekunder,

jelaslah bahwa jual-beli saham itu jika tidak haram, dia adalah syubhat, karena itulah orang



berbeda pendapat. Meninggalkan hal syubhat itu lebih utama ketimbang mengerjakannya,

apalagi jika bahayanya lebih besar dari manfaatnya.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil

1 Candra dewi
(Skripsi,Univer
sitas Sumatra
Utara,2009)

Analisis pengaruh
perubahan laba
akuntansi terhadap
perubahan harga
saham pada
industri dasar dan
kimia di BEJ

Independen :
Laba Akuntansi
Dependen :
Harga saham

Tidak terdapat
pengaruh yang
signifikan antara
laba akuntansi
terhadap harga
saham

2 Rahmat
Febrianto
(SNA VIII
Solo, 15 – 16
September
2005)

Tiga angka laba
akuntansi : Mana
yang lebih
bermakna bagi
investor ?

Independen :
Laba
Kotor,Laba
Operasi,Laba
Bersih
Dependen :
Return
Abnormal

Angka laba kotor
lebih mampu
memberikan
gambaran yang
lebih baik
tentang
hubungan antara
laba dengan
saham

3 Lidya.A &
Ferlysia
(Skripsi,2012)

Pengaruh
informasi laba
akuntansi terhadap
abnormal return
pada perusahaan
yang tergabung
dalam indeks LQ-
45

Independen :
Laba bersih
Dependen :
Abnormal
Return

Laba bersih
memiliki
pengaruh negatif
yang signifikan
terhadap
abnormal return
saham

4 Lenny
Sofiyanti
(Skripsi,2009)

Pengaruh
informasi laporan
arus kas terhadap
harga
Saham pada
perusahan yang
terdaftar di bursa
efek Indonesia

Independen :
Aruskas dari
aktivitas
operasi,
Aruskas
investasi,Arusk
as pendanaan
Dependen :
Harga saham

Ketiga variabel
independen
berpengaruh
signifikan
positif terhadap
harga saham
secara simultan,
tetapi secara
parsial hanya
arus kas aktivitas
operasi
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap harga



saham.

5 Novy Budi
Adiliawan
(Skripsi,Univer
sitas
Diponegoro,20
10)

Pengaruh
komponen arus kas
dan laba kotor
terhadap harga
saham

Independen :
Komponen arus
kas, Laba Kotor
Dependen :
Harga Saham

Hanya variabel
arus kas dari
aktivitas operasi
yang secara
positif dan
signifikan
mempengaruhi
harga saham,
pada tabel
menunjukkan
bahwa angka
signifikansi
untuk variabel
arus kas aktivitas
operasi adalah
sebesar 0,002.
Nilai ini lebih
kecil dari tingkat
signifikansi 0,05
sehingga dapat
disimpulkan
bahwa arus kas
aktivitas operasi
berpengaruh
secara signifikan
terhadap harga
saham.

6 Meythi
(Jurnal Ilmiah
Akuntansi
Nomor 07
Tahun Ke-3
Bulan Januari-
April 2012)

Pengaruh
Informasi Laba
Dan Arus Kas
Terhadap Harga
Saham

Independen :
Laba,Arus Kas
Dependen :
Harga SAham

Hasil analisis
data penelitian
ini menunjukkan
bahwa variabel
laba secara
signifikan
berpengaruh
positif terhadap
harga saham.
Sementara
Variabel arus kas
operasi, arus kas
investasi, dan
arus kas
pendanaan
secara parsial
tidak



berpengaruh
signifikan
terhadap harga
saham. Namun
keseluruhan
variable secara
imultan
berpengaruh
cpositif
signifikan.

2.11 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.11.1 Kerangka Konseptual

Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), tujuan

pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pemakai laporan keuangan untuk

memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba atau earnings power. Atas dasar pemikiran tersebut, dibuatlah

kerangka konseptual penelitian ini, yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

(X1)

(X2)

(X3)

LABA
AKUNTANSI

HARGA
SAHAM

(Y)

ARUS KAS
AKTIVITAS

OPERASI

ARUS KAS
AKTIVITAS
INVESTASI



(X4)

(X5)

2.11.2 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di

antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat

diuji (Uma Sekaran, 2006). Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi

yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian.

A. Pengaruh Informasi Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham

Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan laba dengan harga saham,

menunjukkan bahwa laba menjadi salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan

terhadap harga saham. Budhi Purwantoro Jati (2002), melakukan penelitian tentang laba

akuntansi terhadap perubahan harga saham di BEI. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa secara signifikan terbukti bahwa harga saham dipengaruhi oleh perubahan laba

akuntansi. Sementara Candra Dewi (2009) menganalisis pengaruh perubahan laba

akuntansi terhadap perubahan harga saham, memperoleh hasil bahwa tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara laba akuntansi terhadap harga saham tersebut. Walaupun

demikian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengaruh perubahan laba

akuntansi terhadap perubahan harga saham di BEI cenderung berfluktuasi dari tahun ke

tahun. Semakin tinggi informasi laba akuntansi yang diterima oleh para investor, maka

harga saham semakin baik.

ARUS KAS
AKTIVITAS

PENDANAAN



H1 : Informasi laba akuntansi berpengaruh positif terhadap harga saham di

Bursa Efek Indonesia (BEI)

B. Pengaruh Informasi Arus Kas Operai Terhadap Harga Saham

Arus kas operasi meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba

dan berfokus pada aspek likuiditas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, serta

membantu dalam menilai fleksibilitas keuangan perusahaan (Subramanyam, 2010:104).

Fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

jumlah kas yang memadai dalam upaya menjawab kebutuhan dan kesempatan bisnis yang

tidak terduga di masa mendatang.

Novy Budi (2009) menguji variabel arus kas dari aktifitas operasi, hasil penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham.

Semakin besar arus kas operasi suatu perusahaan maka, semakin kuat daya tahan

perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan kondisi ekonomi yang tidak baik di masa

mendatang. Dimana, laba dan arus kas merupakan keuntungan investasi modal yang

menjadi informasi penting bagi para investor untuk mengetahui perkembangannya.

H2 : Informasi arus kas operasi berpengaruh positif terhadap harga saham

di Bursa Efek Indonesia (BEI)

C. Pengaruh Informasi Arus Kas Investasi Terhadap Harga Saham

Aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber

daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Secara

umum, kenaikan investasi memungkinkan timbulnya aliran kas masa depan yang lebih

tinggi apabila kinerja perusahaan baik. Namun, apabila kinerja perusahaan rendah,

investasi meningkat menyebabkan kenaikan resiko investasi yang berakibat pada



penurunan aliran kas masa depan.  Triyono dan Jogiyanto Hartono (2000) dalam Ferry

dan Erni (2004) dengan tujuan dari penelitiannya adalah untuk menyelidiki apakah

informasi tambahan komponen arus kas mempunyai hubungan dengan harga saham yang

menggunakan model levels, ditemukan bahwa komponen arus kas dari aktivitas investasi

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan harga saham. Hipotesis

sementara :

H3 : Informasi arus kas investasi berpengaruh positif terhadap harga saham

D. Pengaruh Informasi Arus Kas Pendanaan Terhadap Harga Saham

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah

serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Aktifitas 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 dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka

panjangnya serta pembayaran dividen kepada investor dari kas yang tersisa dari kegiatan

operasinya. Lenny (2009) menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara

arus kas pendanaan terhadap harga saham. Keputusan pendanaan tidak dapat

merefleksikan kinerja perusahaan yang dianggap sebagai tolak ukur nilai perusahaan.

Oleh karena itu nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh keputusan untuk mendanai

kebutuhan kasnya melalui penerbitan obligasi/surat utang, penerbitan saham biasa

maupun saham preferen.

H4 : Informasi arus kas pendanaan berpengaruh negatif terhadap harga

saham

E. Pengaruh Informasi Laba Akuntansi dan Arus Kas Secara Simultan Terhadap Harga

Saham



Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan laba dengan harga saham,

menunjukkan bahwa laba menjadi salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan

terhadap harga saham. Penelitian mengenai hubungan arus kas dengan harga saham juga

menunjukkan bahwa arus kas merupakan faktor lain selain laba yang berpengaruh secara

signifikan terhadap harga saham perusahaan.

H5 : Informasi laba akuntansi dan arus kas secara simultan berpengaruh

positif terhadap harga saham


