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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan inti dari pelaporan keuangan. Isi 

laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan perusahaan, laporan 

kinerja manajemen, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen 

perusahaan sebagai pertanggung jawaban manajemen atas pengolahan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan atas kinerja yang telah 

dicapainya, kepada para pemilik perusahaan, pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya. 

Dwi Prastowo (2002: 75) mendefinisikan pengertian laporan 

keuangan sebagai berikut : “laporan keuangan merupakan suatu proses 

membedah-bedah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. 

Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan 

diantara komponen-komponen menyeluruh atas laporan keuangan itu 

sendiri”. 

Menurut Zaki Baridwan (1999:17) Laporan Keuangan adalah 

ringkassan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang 

bersangkutan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-

kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan jumlah pemakai, 
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karena banyak pemakai sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai 

sumber utama informasi keuangan. 

Laporan Keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat financial. Tujuan laporan keuangan dikemukakan 

oleh Ikatan Akutansi Indonesia (1999:5) dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, performance serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, 

Laporan Rugi Laba dan Laporan Perubahan Modal atau laba yang ditahan, 

walaupun dalam prakteknya sering diikut sertakan beberapa daftar yang 

sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut, misalnya laporan arus 

kas, perhitungan harga pokok maupun daftar-daftar lampiran yang lain 

(Munawir, 2000:13). 

 

2.2 Arus Kas 

2.2.1 Pengertian Arus Kas 

Arus kas melaporkan arus kas masuk dan erus kas keluar yang 

utama dari suatu perusahaan selama satu periode (PSAK 2004 No.2, 

paragraf 9). Laporan ini menyediakan informasi yang berguna mengenai 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi, 
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mempertahankan dan memperluas kapasitas opersinya, memenuhi 

kewajiban keuangannya dan membayar deviden. 

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi 

tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu entitas selama periode 

tertentu. Tujuan lain adalah memberikan informasi kepada kreditor, 

investor dan pemakai lainnya dalam : 

1 Menentukan kemampuan perusahaan untuk menimbulkan arus kas 

bersih positif dimasa yang akan datang. 

2 Menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya 

seperti melunasi hutang kepada kreditor. 

3 Menentukan alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dan 

dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas. 

4.  Menentukan pengaruh transaksi kas pembelanjaan dan investasi bukan 

kas terhadap posisi keuangan perusahaan. 

Laporan arus kas melaporkan arus kas melalui tiga jenis transaksi : 

1.  Arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi laba bersih. 

2.  Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi investasi dari aktiva lancar. 

3.  Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan. 
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2.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan 

indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden  dan  melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan  pada  sumber  pendanaan dari luar 

(PSAK 2004 No. 2, paragraf 12). 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama deviden dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut 

pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi pemdapatan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas 

dari operasi adalah : 

1.  Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. 

2.  Penerimaan kas dari royalti, komisi dan pendapatan lain. 

3.  Pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. 

4.  Pembayaran kas kepada karyawan. 

5.  Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi 

sehubungan dengan premi, klain, anuitas dan manfaat asuransi 

lainnya. 

6.  Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali 

jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi. 
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7.  Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk 

tujuan transaksi usaha dan perdagangan. 

 
Terdapat dua metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas 

operasi dalam laporan arus kas( PSAK 2004 No.2, paragraf 17). Kedua 

metode tersebut adalah : 

1.  Metode langsung 

 Metode ini melaporkan sumber kas operasi dan penggunaan kas 

operasi. Sumber utama kas operasi adalah kas yang diterima dari para 

pelanggan. Sedangkan penggunaan utama dari kas operasi meliputi 

kas yang dibayarkan kepada pemasok atas barang dan jasa serta kas 

yang dibayarkan kepada pegawai sebagai upah. Perbedaan antara 

penerimaan kas dan pembayaran kas dalam suatu operasi merupakan 

arus kas bersih dari aktivitas operasi. 

 Keunggulan metode ini adalah bahwa metode ini melaporkan sumber 

dan penerimaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan utamanya 

adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat 

dan biaya pengumpulan umumnya mahal. 

2.  Metode tidak langsung 

 Metode ini melaporkan arus kas operasi yang dimulai dengan laba 

bersih dan kemudian disesuaikan dengan pendapatan serta beban 

yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan kata 

lain, laba bersih akrual disesuaikan dengan menentukan jumlah bersih 

arus kas dari aktivitas. 
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Keunggulan utama dari metode tidak langsung adalah bahwa metode 

ini memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari 

aktivitas operasi. Dalam hal ini, metode tersebut menunjukkan 

hubungan antara laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas. 

Karena datanya dapat tersedia dengan segera, maka metode tidak 

langsung pda umumnya lebih mudah dibanding metode langsung. 

 
2.2.3 Arus Kas dasi Aktivitas Investasi 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi 

perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus 

kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah : 

1.  Pembayaran uang untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud 

dan aktiva jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang 

dikapitalisasikan dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

2.  Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva 

tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 

3.  Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. 

4.  Uang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

5.  Pembayaran sehubungan dengan future contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 
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pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 
2.2.4 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas 

pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klain 

terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah : 

1.  Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 

2.  Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menebus 

saham perusahaan. 

3.  Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman wesel, hipotik dan 

pinjaman lainnya 

4.  Pelunasan pinjaman. 

5.  Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk 

mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha 

pembiayaan. 

 

2.3 Laba Kotor  

Laba kotor merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok 

penjualan perusahaan (Faisal Abdullah, 2004: 94). Agar operasional 

perusahaan menguntungkan, maka operasional perusahaan harus 

direncanakan dengan hati-hati dan melaksanakannya sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan rencana tersebut harus senantiasa 

dipantau dan jika terjadi penyimpangan maka tindakan koreksi harus 
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segera diambil sebelum keadaannya makin bertambah parah. Manajemen 

sebaiknya segera menginformasikan atas berbagai akibat yang 

ditimbulkannya. Analisis laba kotor merupakan proses analisa yang 

berkelanjutan dan harus dilaksanakan dengan efektif. Analisis laba kotro 

ini dapat dilakukan seperti melakukan analisis biaya standat dimana setiap 

perbedaan akan segera diketahui. Laba kotor sering juga disebut dengan 

gross margin yang merupakan kelebihan penjualan atas harga pokok 

penjualan (Kusnadi, dkk, 2001: 189) 

 
2.4 Size  

Ukuran perusahaan diproksikan (diukur) dengan total aktiva 

perusahaan setiap tahun (Rossje V. Suryaputri dan Christina Dwi Astuti, 

2003). Semakin tinggi total asset yang menunjukkan harta yang dimiliki 

perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan 

besar. Dan sebaliknya, semakin rendah total asset mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. 

Semakin besar total asset menunjukkan bahwa semakin besar pula 

harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam 

berinvestasi ke perusahaan tersebut. 

 
 
2.5 Expected Return Saham 

Expected return merupakan return (tingkat kembalian) yang 

diharapkan oleh investor atas suatu investasi yang akan diterima pada masa 

yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi return suatu investasi meliputi 
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faktor internal perusahaan dan faktor eksternal. Faktor internal perusahaan 

meliputi kualitas dan reputasi manajemen, struktur permodalan, struktur 

hutang, tingkat laba yang dicapai dan kondisi intern lainnya di dalam 

perusahaan. Faktor eksternal meliputi pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, 

perkembangan sektor industri, faktor ekonomi dan sebagainya (Ang,1997: 

20). Berdasarkan model pasar, expected return dirumuskan sebagai berikut :  

E (Ri) = α +  β1 . E (Rmt) 

Keterangan : 

E (Ri)  =  return ekspektasi sekuritas ke - i 

α  =  nilai ekspektasi dari return sekuritas terhadap return pasar 

 β1 =  beta yang merupakan koefisien yg mengukur perubahan Ri dari 

perubahan Rmt 

E (Rmt)=  tingkat return dari indeks pasar   

 

2.6 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan pengulangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Ninna Daniati dan Suhairi (2006) dengan judul penelitian Pengaruh 

Kandungan Informasi Komponen Arus Kas, Laba Kotor dan Size Perusahaan 

Terhadap Expected Return Saham Pada Industri Textile dan Automotive yang 

Terdaftar di BEJ. Hasil penelitian diperoleh bahwa arus kas operasi tidak 

berpengaruh terhadap Expected Return Saham; Arus kas investasi 

berpengaruh negatif terhadap Expected Return Saham; Laba kotor 
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berpengaruh positif terhadap Expected Return Saham; dan Size berpengaruh 

negatif terhadap Expected Return Saham. 

Penelitian yang dilakukan Januar Eko Prasetio (2003) dimana tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh interaksi laba dan komponen arus 

kas terhadap return saham. Hasil penelitian diperoleh bahwa laba berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Interaksi laba dengan arus kas operasi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Interaksi laba dengan arus kas 

investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Interaksi laba 

dengan arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam pembahasan ini sebagai informasi bagi 

investor dalam melakukan peramalan harga saham dengan cara memanfaatkan 

informasi yang berkaitan dengan pengaruh arus kas operasional, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan, laba kotor, dan size yang dapat mempengaruhi 

return saham yang dapat digambarkan berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.8 Definisi Operasional Dan Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberi 

suatu opersional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel 

bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Variabel bebas pertama yaitu Arus Kas Operasional (X1) 

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi laba rugi bersih (PSAK 2004 No. 2). Arus kas bersih dari 

aktivitas operasi diperoleh dari semua penerimaan perusahaan yang 

berasal dari aktivitas operasional setelah dikurangi dengan semua 

pengeluaran operasionalnya. Cara mengukur arus kas bersih dari aktivitas 

Arus Kas Operasional 

Arus Kas Investasi  

Arus Kas Pendanaan  
EXPECTED 

RETURN 
SAHAM 

H1 

H2 

H3 

Laba Kotor 

Size  

H4 

H5 
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operasi (Ninna dan Suhairi, 2006) = penerimaan kas operasi – pengeluaran 

kas operasi. 

b. Variabel bebas kedua yaitu Arus kas dari aktivitas investasi (X2) 

Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang mempengaruhi 

investasi dalam aktiva tidak lancar (PSAK 2004 No. 2). Arus kas bersih 

dari aktivitas pendanaan diperoleh dari semua penerimaan perusahaan 

yang berasal dari aktivitas pendanaan setelah dikurangi dengan semua 

pengeluaran pendanaannya. Cara mengukur arus kas bersih dari aktivitas 

pendanaan (Ninna dan Suhairi, 2006) = penerimaan kas pendanaan – 

pengeluaran kas pendanaan. 

c. Variabel bebas ketiga yaitu Arus kas dari aktivitas pendanaan (X3) 

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi ekuitas dan utang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi 

diperoleh dari semua penerimaan perusahaan yang berasal dari aktivitas 

investasi setelah dikurangi dengan semua pengeluaran investasinya. Cara 

mengukur arus kas bersih dari aktivitas investasi (Ninna dan Suhairi, 

2006) = penerimaan kas investasi – pengeluaran kas investasi. 

d. Variabel bebas keempat yaitu Laba Kotor (X4) 

Laba kotor merupakan selisih antara pendapatan perusahaan dikurangi 

dengan harga pokok penjualan perusahaan atau cost barang terjual (Faisal 

Abdullah, 2004: 94).  
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e. Variabel bebas kelima yaitu Size (X5) 

Ukuran (size) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, 

penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diproksikan (diukur) dengan total aktiva perusahaan setiap 

tahun (Rossje V. Suryaputri dan Christina Dwi Astuti, 2003).  

f. Variabel terikat yaitu  Expected Return Saham (Y) 

Menurut Jogiyanto (1998) dalam Januar Eko Prasetio (2003) return 

merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh pemegang saham sebagai 

hasil dari investasinya, dengan rumus : 

Rit = Pt – Pt-1 / Pt-1 

Keterangan : 

Rit : return saham 

Pt : harga saham periode tahun tertentu (t) 

Pt-1 : harga saham periode tahun sebelumnya (t-1) 

Sedangkan untuk mengetahui return pasar dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 

Rmt = Indekst – Indekst-1 / Indekst-1 

Keterangan : 

Rmt : return pasar  

Indekst : indeks harga saham periode tahun tertentu (t) 

Indekst-1 : indeks harga saham periode tahun sebelumnya (t-1) 

 
Berdasarkan model pasar, expected return dirumuskan sebagai berikut :  



21 

 

E (Ri) = α +  β1 . E (Rmt) 

Keterangan : 

E (Ri)  =  return ekspektasi sekuritas ke - i 

α  =  nilai ekspektasi dari return sekuritas terhadap return pasar 

 β1 =  beta yang merupakan koefisien yg mengukur perubahan Ri dari 

perubahan Rmt 

E (Rmt)=  tingkat return dari indeks pasar   

 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pendugaan sementara yang mungkin benar 

atau sering digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan dan 

pemecahan suatu persoalan, ataupun dasar penelitian lebih lanjut.  

H1 :  Ada pengaruh yang antara Arus Kas Operasional terhadap expected 

return saham pada perusahaan manufaktur di BEI. 

H2 :  Ada pengaruh yang  antara Arus Kas Investasi terhadap expected return 

saham pada perusahaan manufaktur di BEI. 

H3 :  Ada pengaruh yang antara Arus Kas Pendanaan terhadap expected return 

saham pada perusahaan manufaktur di BEI. 

H4 :  Ada pengaruh yang  antara Laba Kotor terhadap expected return saham 

pada perusahaan manufaktur di BEI. 

H5 :  Ada pengaruh yang antara Size terhadap expected return saham pada 

perusahaan manufaktur di BEI. 
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