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1.1. Latar Belakang  

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan, yang 

menghubungkan permintaan dan penawaran dari dana jangka panjang. 

Berdasarkan fungsinya, pasar modal akan menjalankan fungsi ekonomi dan 

keuangan. Fungsi ekonomi berarti mengalokasikan dana dengan efisien dari pihak 

yang menyediakan dana dan pihak  yang membutuhkan dana. Fungsi keuangan 

ditunjukkan dari kemungkinan mendapatkan imbalan bagi pemilik dana, sesuai 

dengan karakter investasi yang dipilih.   Pengembangan pasar modal akan 

tergantung pada tersedianya permintaan dan penawaran saham yang 

diperjualbelikan di bursa. 

Investor yang berinvestasi di pasar modal menginginkan adanya 

keuntungan yang dapat diperoleh, seperti tingkat pengembalian saham yang besar 

dan dividen. Pasar modal mempunyai ketidakpastian akan kualitas produk yang 

ditawarkan, baik dari segi harga, pembayaran bunga dan deviden. Untuk 

mengurangi ketidakpastian ini, maka investor perlu informasi akuntansi untuk 

menilai resiko yang melekat pada investasinya dan juga untuk memperkirakan 

tingkat pengembalian yang akan diperoleh dari investasi tersebut. 

Investasi pada saham mempunyai resiko, karena investasi memiliki 

kemungkinan untuk tidak mendapatkan deviden, dan pada saat saham dijual, 

harga jual saham lebih rendah dari harga pembelian awal atau saham tersebut 

tidak mempunyai nilai karena perusahaan yang bersangkutan tidak 
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beroperasi/pailit.  Bagi investor, dalam menyalurkan dananya melalui pasar 

modal, yang terpenting adalah perasaan aman dalam investasinya dan ini dapat 

diperoleh jika informasi yang didapat dengan jelas, wajar dan tepat waktu sebagai 

dasar pengambilan keputusan.  

Laba merupakan pengukuran yang paling dominan dalam pasar, tapi 

kemungkinan untuk terjadinya informasi yang asimetri antara manajemen dan 

penanam modal dapat saja terjadi karena yang membuat pengukuran kinerja 

adalah manajemen. Manajemen mempunyai kebijaksanaan untuk menentukan 

akrual dan  kebijaksanaan ini dapat saja disalahgunakan sehingga informasi laba 

yang dihasilkan akan termanipulasi untuk tujuan tertentu. Diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan laba dalam kinerja perusahaan dengan asumsi 

manajemen memiliki informasi yang superior mengenai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas.  

 Untuk menghindari hal ini dapat menggunakan arus kas sebagai alternatif 

atau informasi tambahan. Karena analisis arus kas mampu memberikan gambaran 

yang lebih teridentifikasikan sehingga dapat meningkatkan kegunaan dari laporan 

keuangan, antara lain dapat menghindari  keraguan pada alokasi pendapatan 

dalam pengukuran pendapatan periodik, dimana menyediakan pengukuran yang 

tidak berganda dari kinerja keuangan suatu entitas, dapat memberikan gambaran 

dari kegiatan bisnis karena kas merupakan kunci dalam masalah jangka panjang 

bagi perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban jangka panjangnya, arus kas 

juga tidak membutuhkan penyesuaian tingkat harga pada saat terjadinya inflasi.   

Arus kas dibatasi oleh masalah waktu dan penandingan, tapi masalah 

masalah  ini dapat dihindari dengan prinsip akrual yaitu, prinsip pengakuan 
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pendapatan dan penandingan. Dalam prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan 

diakui sebagai pendapatan jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan 

akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal, 

sedangkan dalam prinsip penandingan, semua pengeluaran harus berhubungan 

secara langsung dengan pembiayaan pendapatan dalam suatu periode dimana 

pendapatan tersebut dihasilkan. Sehingga  merupakan suatu alasan yang tepat 

apabila dapat menggunakan data laba dan arus kas sebagai penaksiran kinerja 

keuangan.  

 Pagalung (1993) meneliti apakah laporan keuangan masih dipandang 

sebagai informasi yang cukup penting oleh para investor di Bursa Efek Jakarta. 

Dari hasil penelitian, informasi laporan keuangan digunakan sebesar 52.86 % , 

informasi lainnya diperoleh dari sesama broker/stock broker (14.29 %), surat 

kabar (12.86), jasa pelayanan data bisnis/PDBI, ECFIN (7.14), majalah 

ekonomi/keuangan (5.71), investor/pemesan saham (4.28), dan informasi lainnya 

(2.86).  

Easton (1992) meneliti perusahaan di USA dari tahun 1968-1986, dengan 

membagi menjadi dua periode yaitu, periode 1968-1977 dan 1977-1986. Hasil 

penelitian ini mempunyai kesimpulan  terdapatnya hubungan antara pendapatan 

dengan tingkat pengembalian  saham dan hubungan ini akan meningkat sesuai 

dengan peningkatan interval waktu. 

 Dechow (1994) meneliti kemampuan relatif tingkat pengembalian untuk 

aliran kas bersih dan aliran kas dari operasi untuk merefleksikan kinerja 

perusahaan di bursa untuk USA pada periode 1960 – 1989. Arus kas bersih akan 

berfluktuasi sesuai dengan arus kas masuk, dan arus kas keluar diasosiasikan 
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dengan aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan.  Dan arus kas bersih ini tidak 

mempunyai penyesuaian akrual sehingga dapat mengatasi masalah penandingan 

(matching) dan waktu (timing). Pengujian juga dilakukan dengan membandingkan 

jangka waktu penelitian yang dibagi menjadi jangka pendek yaitu untuk periode 

kuartalan dan periode tahunan serta jangka panjang untuk waktu empat tahunan. 

Dengan makin panjangnya jangka waktu penelitian, maka diharapkan masalah 

waktu dan penandingan akan dapat menjadi lebih kecil sehingga asosiasi tingkat 

pengembalian dan aliran kas yang terealisasi akan bertambah karena jangka waktu 

pengukuran ditingkatkan.  

Penelitian Dechow (1994) ini mempunyai kesimpulan yang sesuai dengan 

prediksi yaitu terdapat hubungan laba akuntansi dengan tingkat pengembalian 

yang lebih kuat dibandingkan dengan hubungan arus kas dengan tingkat 

pengembalian, kemudian hubungan tingkat pengembalian dengan aliran kas akan 

meningkat dan diharapkan sama dengan hubungan tingkat pengembalian dengan 

laba akuntansi apabila jangka waktu penelitian diperpanjang.  

Manurung (1998) menguji hipotesis ada atau tidaknya hubungan antara 

arus kas dengan tingkat pengembalian saham di Bursa Efek Jakarta,  dan 

kesimpulan yang dapat ditarik dari 30 sampel perusahaan terbesar adalah; 

perusahaan yang mempunyai asset yang tinggi, akan mempunyai defisit dalam 

arus kas dari kegiatan operasi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

umumnya mempunyai arus kas dari kegiatan investasi yang defisit dan perusahaan 

yang seperti ini umumnya adalah perusahaan besar. Hubungan arus kas baik dari 

kegiatan operasi investasi maupun pembiayaan dengan kinerja perusahaan di BEJ 
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cukup lemah, karena nilai koefisien korelasi spearman ranknya cukup kecil 

(antara – 0,2071 – 0,2393) tahun 1994 dan 1995. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Laporan keuangan sampai saat ini masih dipandang  sebagai informasi 

yang cukup penting oleh para investor di Bursa Efek Jakarta (Pagalung 1993), 

terutama laporan laba rugi, selain neraca dan laporan perubahan posisi keuangan. 

Tapi sejak    1 Januari 1995 melalui PSAK no. 2, di Indonesia secara resmi 

menggunakan laporan arus kas sebagai pengganti laporan perubahan posisi 

keuangan. 

Diharapkan dengan menggunakan laporan arus kas, para investor dapat 

memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk melakukan investasi dari  

adanya dana yang menganggur. Dari laporan arus kas ini dapat diketahui aliran 

kas masuk dan aliran kas keluar suatu perusahaan, juga dapat diketahui pula 

aktifitas perusahaan, baik aktifitas operasi, aktifitas investasi dan aktifitas 

pendanaan suatu perusahaan. 

Penelitian-penelitian tentang laporan arus kas dan tingkat pengembalian 

saham, serta laba akuntansi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya, seperti yang telah dilakukan oleh Dechow (1994), Easton (1992), 

Cotter (1994), Ohlson (1995), Ali (1994) dan Manurung (1998). Tertarik untuk 

mengetahui hubungan antara tingkat pengembalian  saham, laba dan laporan arus 

kas, yang mulai digunakan 1 Januari 1995 di Indonesia, maka penelitian ini  

berusaha menguji adanya  hubungan  antara tingkat pengembalian saham dengan 

laba dan arus kas, baik arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan  
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tahunan dan   membandingkannya dengan jangka waktu yang panjang, dua tahun 

dan empat tahun. 

 

1.3. Tujuan Penelitian      

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

• Untuk mengetahui  hubungan antara tingkat pengembalian saham dengan 

laba, arus kas dari aktifitas operasi, arus kas dari aktifitas investasi dan 

arus kas dari aktifitas pendanaan tahunan dari tahun 1995-2002 dan 

membandingkannya dengan hubungan antara tingkat pengembalian saham 

dengan  laba akuntansig, arus kas dari operasi, arus kas dari investasi dan 

arus kas dari aktifitas pendanaan jangka panjang (untuk dua tahun dan 

empat tahun). 

• Untuk mengetahui apakah  asosiasi tingkat pengembalian saham dengan 

laba akuntansi, arus kas dari aktifitas operasi, arus kas dari aktifitas 

investasi dan arus kas dari aktifitas pendanaan  akan meningkat apabila 

jangka waktu penelitian diperpanjang.  
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