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ABSTRAK
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Informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi para pengguna, khususnya para
investor untuk mengambil keputusan dalam menentukan investasi. Laba dan arus kas
merupakan informasi yang penting untuk menilai kinerja manajemen perusahaan.
Laba bisa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, sedangkan arus kas bisa
digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini
adalah menguji pengaruh laba akuntansi dan total arus kas terhadap harga saham pada
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonensia selama tahun 2009-2011.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersumber dari data keuangan Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah
purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 93 observasi yang sesuai kriteria
penelitian. Teknik analisis data menggunakan uji t, uji F, dan uji asumsi klasik
dengan model regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial laba akuntansi
berpengaruh positif terhadap harga saham, total arus kas secara parsial tidak
berpengaruh terhadap harga saham. Secara simultan laba akuntansi dan total arus kas
berpengaruh terhadap harga saham.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia bisnis di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Aktifitas bisnis

W

yang dilakukan semakin kompleks dan berkembang dengan pesat. Dengan
perkembangan yang baik ini, diharapkan partisipasi yang maksimal dari pengusaha,
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pemerintah dan masyarakat. Pengelola perusahaan harus bisa bekerja dengan baik
sehingga kinerja perusahaan maksimal. Pemerintah juga sangat berpengaruh dalam
kegiatan bisnis yang berlangsung di Indonesia. Salah satu pengaruhya dapat kita lihat
dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sangat berpengaruh bagi dunia bisnis.
Sedangkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan ikut aktif dalam kegiatan
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bisnis. Wujud partisipasi dapat ditunjukkan dengan cara bergabung di dalam pasar
modal dan menjadi seorang investor.
Keadaan bisnis sekarang ini mengharuskan semua perusahaan untuk bekerja
dengan baik sehingga bisa tetap bertahan. Perusahaan harus bisa menunjukkan
kepada publik bahwa kinerja mereka bagus dan mempunyai prospek yang cerah
dimasa mendatang. Hal ini juga sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu kegiatan
bisnis yang berkelanjutan (going concern) dan bisa menghasilkan laba dalam jangka
panjang (profit). Perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan salah satunya melalui

2

pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta peruabahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi

serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2007).
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Laporan keuangan sangat diperlukan oleh para pemakai, salah satunya adalah
para investor. Investor di pasar modal sangat berkepentingan dengan informasi yang
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berkaitan dengan kinerja perusahaan, karena perusahaan yang mempunyai kinerja
yang baik mampu memaksimalkan keuntungan yang pada akhirnya mempengaruhi
kesejahteraan para pemegang saham. Kesejahteraan tersebut ditunjukkan melalui
harga pasar per lembar saham perusahaan yang merupakan refleksi keberhasilan
manajemen dalam mengelola perusahaan. Supaya kebutuhan informasi yang
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diperlukan para investor terpenuhi, suatu laporan keuangan harus menyajikan
informasi perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, biayabiaya, termasuk keuntungan dan kerugian serta arus kas perusahaan. Salah satu
informasi yang dipakai oleh para investor dan mempengaruhi dalam pengambilan
keputusan mereka adalah informasi mengenai laba akuntansi dan arus kas.
Laba merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh para investor
untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam PSAK No. 25 di jelaskan bahwa
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laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja perusahaan
dalam suatu periode tertentu. Laba akuntansi menunjukkan tingkat pengembalian
bagi para pemegang saham dan ukuran kinerja manajemen dalam keseluruhan
penilaian kinerja keuangan ( Robbert Ang, 1997). Jika laba akuntansi perusahaan
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, maka investor akan tertarik untuk
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menginvestasikan dananya dalam perusahaan tersebut, dengan demikian harga saham
yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin meningkat (Henry Simamora,2000). Hal
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tersebut menunjukkan bahwa laba akuntansi yang diumumkan melalui laporan
keuangan tahunan merupakan salah satu informasi yang relevan bagi investor dalam
membuat keputusan untuk berinvestasi.

Penelitian Vicky Oktavia (2008) menunjukkan bahwa ada reaksi yang positif
terhadap harga saham pada perubahan laba yang semakin meningkat. Secara

©

signifikan perubahan harga saham perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEJ
dipengaruhi oleh perubahan laba akuntansi (Jati, 1998). Demikian pula halnya dengan
penelitian Triyono dan Jogiyanto (2000) yang menemukan adanya pengaruh laba
akuntansi terhadap perubahan harga saham suatu perusahaan.
Investor tidak hanya mengandalkan laba akuntansi sebagai sumber informasi
dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Para investor juga menggunakan
laporan arus kas sebagai salah satu sumber informasi dalam menilai kinerja suatu
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perusahaan. Di Indonesia, pengungkapan laporan arus kas diwajibkan setelah
dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 7 September 1994 oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dan baru berlaku mulai 1 Januari 1995. Tujuan laporan arus
kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas
dari suatu perusahaan, melalui pelaporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas
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berdasarkan kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama satu periode akutansi.
Tjiptowati Endang Irianti (2008) memberikan kesimpulan bahwa total arus kas dan
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komponennya berpengaruh terhadap perubahan harga saham suatu perusahaan. Vicky
Oktavia (2008) juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
laba akuntansi dan total arus kas secara bersama-sama terhadap harga saham.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan uraian yang telah dijelaskan
diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan
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laba akuntansi dan total arus kas sebagai variabel independen, dan harga saham
sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel
perusahaan yang bergerak pada satu jenis industri, yaitu perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011. Berdasarkan pernyataanpernyataan diatas, maka penelitian mengambil judul “PENGARUH LABA
AKUNTANSI DAN TOTAL ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA
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PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 20092011”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diperoleh rumusan
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masalah:
1. Apakah Laba Akuntansi berpengaruh terhadap Harga Saham?

U
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2. Apakah Total Arus Kas berpengaruh terhadap Harga Saham?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dibuktikan dan disampaikan dalam penelitian ini
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adalah:

1. Menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh laba akuntansi
terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode
tahun 2009-2011.

2. Menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh total arus kas terhadap
harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun
2009-2011.
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1.4 Kontribusi Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagi Penulis
a. Untuk mempraktekan ilmu yang sudah dipelajari selama mengikuti

W

perkuliahan di Universitas Kristen Duta Wacana.
b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan supaya lebih mendalam
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tentang teori pendukung penelitian yang sudah dipelajari.
c. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh laba akuntansi dan total
arus kas terhadap harga saham.
2.

Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan investor tentang menilai
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kinerja suatu perusahaan melalui kandungan informasi yang disampaikan dalam
laporan keuangan, terutama tentang laba akuntansi dan arus kas perusahaan yang
bisa menggambarkan kemampuan dan kekuatan financial perusahaan sehingga
tidak salah dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi.
3.

Bagi Perusahaan
Dengan adanya penelitian ini semoga dijadikan sumbangan pemikiran bagi
perusahaan yang bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja
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perusahaan dan alat ukur dalam mengamati fluktuasi harga saham yang ada di
pasar modal.
1.5 Batasan Penelitian
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

W

1. Perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011.

2011.
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2. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 2009-

3. Periode pelaporan keuangan didasarkan pada tahun kalender yang berakhir pada
tanggal 31 desember 2009-2011.

4. Laba akuntansi yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak didasarkan pada
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pelaporan keuangan pada tanggal 31 desember 2009-2011.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

W

Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh laba akuntansi dan total arus kas
terhadap harga saham perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonensia selama
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tahun 2009 sampai tahun 2011. Dari analisis data yang dikemukakan pada bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur.
Para investor menggunakan laba akuntansi untuk menilai kinerja perusahaan.
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Perusahaan yang menghasilkan laba positif atau mengalami peningkatan laba
diharap bisa memberikan keuntungan kepada para investor dalam bentuk
dividen yang diperoleh dari penanaman modal. Reaksi ini ditunjukkan dengan
meningkatnya harga saham perusahaan.
2. Total arus kas tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan
manufaktur. Sinyal informasi berupa total arus kas dari perusahaan kurang
mendapat respon dari para pemakai informasi, salah satunya adalah para
investor. Investor tidak menggunakan total arus dalam analisis likuiditas
perusahaan untuk penentuan investasi, tetapi investor menggunakan
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komponen-komponen

dari

laporan

arus

kas

karena

dinilai

bisa

menggambarkan kemampuan perusahaan. Reaksi dari perilaku investor ini
adalah tidak adanya pengaruh total arus kas terhadap harga saham

5.2

Saran

W

perusahaan.
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Penelitian ini masih sangat kurang dari sempurna karena masih banyak
kekurangan dan keterbatasan dalam peneltian. Penulis mengharapkan para peneliti
selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, bisa memperhatikan dan
mempertimbangkan saran-saran berikut:

1. Penelitian berikutnya diharapkan bisa menambahkan jumlah sampel dan
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rentang waktu penelitian, sehingga penelitian lebih akurat dan hasil yang lebih
baik.

2. Melakukan penambahan variabel yang kemungkinan mempunyai pengaruh
terhadap harga saham perusahaan.
3. Penelitian berikutnya diharapkan lebih memperhatikan tahun pengamatan
yang digunakan, harga saham yang digunakan untuk penelitian berikutnya
sebaiknya harga saham tahun berikutnya.
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4. Bagi investor dalam melakukan investasi sebiknya, memperhatikan informasi
keuangan, khususnya laporan arus kas untuk menilai likuiditas perusahaan
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W

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.
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