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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Para investor selalu berharap mendapatkan tingkat pengembalian saham yang 

optimal, namun pada kenyataanya para investor tidak selalu mendapatkan tingkat 

pengembalian sesungguhnya (actual return) sesuai dengan jumlah yang diharapkan 

(expected return). Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Investor 

selalu menghadapi risiko investasi, dimana investor tidak dapat mengetahui dengan 

pasti tingkat pengembalian saham yang akan diterima dari kegiatan investasinya di 

masa yang akan datang. Para investor berusaha mengurangi risiko investasi dengan 

mengandalkan informasi keuangan yang berhubungan dengan arus kas dan 

earnings perusahaan. Informasi tersebut dapat membantu investor untuk menilai 

kondisi intrinsik suatu perusahaan dan memberikan prediksi tingkat pengembalian 

saham yang akan diterima. 

Pada penelitian Fama dan French (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang 

mampu menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar cenderung memiliki tingkat 

pengembalian saham yang diharapkan lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ball, Gerakos, Linnainmaa, dan Nikolaev  (2015) menunjukkan bahwa earnings 

yang diproksikan dengan laba operasional mampu memberikan prediksi tingkat 

pengembalian saham yang lebih baik. Sedangkan menurut penelitian Novy-Marx 

(2013) earnings yang diproksikan dengan rasio gross profit terhadap total aset 

sebagai ukuran terbaik untuk memprediksi tingkat pengembalian saham yang 

diharapkan. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan apakah informasi 
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keuangan arus kas atau earnings yang lebih baik untuk memprediksi tingkat 

pengembalian saham. 

Para investor sering menjadikan laporan laba rugi sebagai ucuan utama dalam 

menganalisis laporan keuangan, akan tetapi belum dapat dipastikan bahwa 

komponen-komponen di dalam laporan keuangan dapat diandalkan untuk 

memprediksi tingkat pengembalian saham suatu perusahaan. Keandalan laporan 

keuangan sering dipertanyakan sejak terjadinya kasus kebangkrutan perusahaan 

Enron dan WorldCom yang memanipulasi data dalam laporan keuangan. Kejadian 

Enron dan WorldCom terjadi karena standar penyajian laporan keuangan yang 

bervariasi berdasarkan lokasi geografis maupun industri lainnya. Hal ini 

menyebabkan para investor mendapatkan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan tidak konsisten antar waktu dan industrinya.  

Informasi dalam laporan laba rugi dan arus kas dijadikan acuan bagi para 

investor untuk menentukan keputusan investasi. Idealnya, laporan laba rugi dan 

laporan arus kas memberikan informasi dan keputusan investasi yang sama bagi 

para investor karena data keuangan tersebut memiliki sumber yang sama. Namun 

pada kenyataanya tidak sedikit para investor menghasilkan keputusan investasi 

yang berbeda atas informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan arus kas. 

Pada penelitian Foerster, Tsagarelis dan Wang (2017) dibuat template direct 

method cash flow (DMCF) pada lampiran 1 (tabel 6) supaya para investor dapat 

membandingkan informasi antar waktu dan industri.  

Pada template DMCF terjadi pengelompokkan komponen-komponen arus kas 

berdasarkan karakteristik ekonomi yang sama. Pengelompokan tersebut menjadi 

tiga bagian yaitu berdasarkan arus kas operasi, arus kas pendanaan dan arus kas 
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investasi. Dengan adanya pengelompokkan ini, para pengguna laporan keuangan, 

terutama para investor dapat mengetahui arus kas bersih perusahaan berasal dari 

aktivitas operasi atau aktivitas bukan operasi. Aktivitas bukan operasi bisa berasal 

dari keuntungan valuta asing, penjualan aset tetap, pendapatan bunga dari kegiatan 

investasi, dan penggantian pajak. Sedangkan perhitungan Cash Flow Indirect 

Method (CFIM) tidak ada pengelompokkan komponen arus kas berdasarkan 

karateristik ekonomi sehingga investor sulit mengetahui arus kas bersih berasal dari 

aktivitas operasional berulang atau berasal dari kegiatan yang tidak berulang. 

Pada umumnya para investor lebih fokus mengacu pada laporan DMCF 

dibandingkan dengan laporan CFIM untuk memprediksi tingkat pengembalian 

saham. Hal ini dikarenakan DMCF mampu menggambarkan kinerja dan kondisi 

keuangan perusahaan lebih detil dengan mengelompokkan komponen arus kas 

berdasarkan karateristik ekonomi, sehingga mampu memberikan ramalan dan 

prospek perusahaan kedepannya dengan lebih pasti bagi para investor. Sedangkan 

indikator keuangan arus kas cenderung lebih baik daripada indikator earnings yang 

berfokus pada laba kotor, laba operasi, atau laba bersih karena lebih sulit 

diintepretasikan dan lebih mudah untuk dimanipulasi.   

Pada penelitian Novy-Mark (2013) menyatakan bahwa laba kotor merupakan 

informasi profitabilitas ekonomi yang sesungguhnya. Menurut penelitian Ball, 

Gerakos, Linnainmaa, dan Nikolaev  (2015) menyatakan bahwa laba operasi lebih 

baik sebagai indikator untuk memprediksi tingkat pengembalian saham daripada 

indikator arus kas. Sedangkan menurut penelitian Hou dkk. (2011), yang dilakukan 

pada pasar saham global menunjukkan bahwa ukuran yang berbasis kas cenderung 

sebagai indikator terbaik untuk meramalkan tingkat pengembalian saham. 
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Penelitian ini menguji secara empiris hubungan DMCF, CFIM dan 

profitabilitias terhadap tingkat pengembalian saham yang dilakukan di pasar saham 

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada bulan Januari 2006 – 

Desember 2014. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

kepada para investor terkait indikator terbaik yang dapat digunakan untuk 

meramalkan tingkat pengembalian saham sehingga menghasilkan keputusan 

investasi yang tepat dan risiko investasi dapat diminimalisir. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Para Investor pasti mengharapkan tingkat pengembalian investasi yang 

optimal. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang optimal, mereka 

harus membuat keputusan investasi yang tepat dengan melakukan analisis laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Pada umumnya banyak investor yang melakukan 

analisis laporan keuangan sehubungan laporan arus kas. Laporan arus kas metode 

langsung dianggap sebagai indikator yang baik untuk meramalkan tingkat 

pengembalian saham karena mencerminkan kinerja dan realitas ekonomi 

perusahaan yang dihasilkan dari aktivitas yang berulang atau aktivitas yang tidak 

berulang yang telah dikelompokkan dalam karakteristik ekonomi. Dengan 

demikian memudahkan investor untuk memprediksi prospek dan keberlanjutan 

perusahaan. Sedangkan laporan arus kas metode tidak langsung lebih sulit bagi 

investor untuk menilai kinerja perusahaan karena arus kas masuk dan keluar tidak 

dikelompokkan dalam karakteristik ekonomi seperti halnya pada laporan arus kas 

metode langsung. Disisi lain indikator earnings juga masih menjadi pusat perhatian 

para investor sebagai indikator untuk memprediksi tingkat pengembalian saham 

karena earnings dianggap memiliki peran penting bagi para investor untuk melihat 
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kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan. Namun, 

dibandingkan dengan indikator earnings, indikator arus kas lebih baik untuk 

memprediksi tingkat pengembalian saham karena lebih sulit diintepretasikan dan 

lebih mudah untuk dimanipulasi. Dengan demikian rumusan masalah yang diajukan 

pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran arus kas metode langsung lebih baik sebagai indikator untuk 

meramalkan tingkat pengembalian saham daripada ukuran arus kas metode tidak 

langsung? 

2. Apakah ukuran arus kas metode langsung lebih baik sebagai indikator untuk 

meramalkan tingkat pengembalian saham daripada ukuran laba? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui apakah ukuran arus kas metode langsung lebih baik sebagai 

indikator untuk meramalkan tingkat pengembalian saham daripada ukuran arus 

kas metode tidak langsung. 

2.  Untuk mengetahui apakah ukuran arus kas metode langsung lebih baik sebagai 

indikator untuk meramalkan tingkat pengembalian saham daripada laba. 

 

1.4. Pembatasan Masalah Penelitian 

Pembatasan masalah penelitian berfungsi supaya terhindar dari penyimpangan 

pokok masalah yang sedang diteliti pada penelitian ini, sehingga tujuan penelitian 

ini dapat tercapai. Ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah 

membandingkan indikator laporan arus kas metode langsung, laporan arus kas 

metode tidak langsung dan earnings untuk memprediksi tingkat pengembalian 
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saham. Untuk menunjukkan indikator terbaik dalam memprediksi tingkat 

pengembalian saham, penelitian ini menggunakan variabel independen Fama- 

French three factors model yang memiliki performa yang baik dalam menjelaskan 

faktor-faktor risiko yang mempengaruhi return saham. Setelah mengendalikan 

semua faktor risiko tersebut, dihasilkan nilai intercept (alpha) yang dapat 

diinterpretasikan sebagai pengembalian abnormal yang dapat menunjukkan 

bagaimana ketepatan ukuran arus kas dan earnings dalam memprediksi tingkat 

pengembalian saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2006 - 

Desember 2014 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk para investor  

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para investor 

dalam mengambil keputusan investasi lebih tepat sehingga estimasi tingkat 

pengembalian saham yang diharapkan dapat optimal. 

2. Untuk para akademisi  

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para 

akademisi sebagai perkembangan ilmu pengetahuan sehubungan dengan 

indikator arus kas dan earnings untuk memprediksi tingkat pengembalian 

saham.    
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3. Untuk para peneliti selanjutnya 

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para 

peneliti berikutnya yang akan melakukan pengembangan lebih lanjut terkait 

dengan indikator arus kas dan earnings untuk memprediksi tingkat 

pengembalian saham.   

 

 

 


