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ABSTRAKSI 

Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberi bantuan 
kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Salah satu 
informasi yang penting bagi investor di pasar modal adalah informasi akuntansi berupa 
laporan keuangan. 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, 
catatan dan laporan lain serta penjelasan dari laporan keuangan. Pasar menggunakan 
laporan keuangan sebagai salah satu nara sumber dan bahan pertimbangan dalam 
melakukan investasi, karena laporan berisi tentang aktivitas serta kinerja perusahaan dan 
dapat segera diinformasikan kepada pengguna maupun investor. 

Dalam FASB (1984 : 52 - 54) mendukung dengan kuat pemasukkan laopran arus kas 
dalam laporan keuangan utama yang mencerminkan penerimaan kas suatu kesatuan yang 
diklasifikasikan menurut sumber pembayaran kasnya yang diklasifikasikan menurut 
penggunaan utama. 

Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 
penerimaan dan pembayaran kas suatu kesatuan selama suatu periode. Tujuan lainnya 
adalah untuk mmberikan informasi atas dasar kas mengenai aktivitas operasi, aktivitas 
investasi, aktivitas pendanaannya. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, 
pembayaran kas, dan peruibahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, 
aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dari suatu perusahaan selama suatu periode dalam 
suatu format yang merekomendasikan saldo kas awal dan akhir. 

Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan 
kekayaan melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden dan uang 
sewa) untuk aprsiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang 
berinvstasi seperti manfaat yang diperoleh melalui perdagangan, persediaan dan aktiva 
tetap. 

Di dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap aktivitas volume 
perdagangan saham harian selama 11 hari observasi, yaitu selama 5 hari sebelum tanggal 
pengumuman laporan arus kas, pada saat pengumuman laporan arus kas, dan 5 hari 
setelah tanggal pengumuman laporan arus kas. Peneliti memilih obyek penelitian pada 
saham-saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta dan yang melakukan 
pelaporan arus kas dalam kurun waktu tahun 2000-tahun 2002. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengumuman informasi 
laporan arus kas yang ada di pasar modal mempunyai pengaruh terhadap volume 
perdagangan saham di pasar modal. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan antara 
pengumuman informasi laporan arus kas terhadap volume perdagangan saham di BEJ. 

Hasil analisis dengan menggunakan uji –t mengindikasikan bahwa pengumuman 
laporan arus kas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan 
saham. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada 
pengamatan lima hari sebelum pengumuman laporan arus kas, pada saat pengumuman 
laporan arus kas, dan lima hari sesudah pengumuman laporan arus kas. 
 
 
 



  

Implikasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil 
penelitian adalah penelitian mengenai pengaruh pengumuman laporan arus kas terhadap 
volume perdagangan saham pada perusahaan manufaktur terhadap pasar modal, dapat 
dilakukan terhadap aspek-aspek dalam pasar modal yang dipertimbangkan dalam 
pengambilan keputusan investasi secara tingkat keuntungan saham-saham perusahaan 
yang melakukan pengumuman laporan arus kas dan jika memungkinkan juga mengenai 
harga saham. Untuk pengamatan volume perdagangan saham harian bisa diperpanjang 
atau diperluas hingga 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal pengumuman laporan 
arus kas, mengingat tidak setiap hari saham-saham perusahaan tersebut diperdagangkan. 
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