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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dunia 

termasuk Indonesia, melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana 

untuk melakukan kegiatan ekonominya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) guna menjual 

saham kepada investor. Perkembangan bursa efek di samping dilihat dari semakin 

banyaknya anggota bursa, juga dapat dilihat dari perubahan harga-harga saham 

yang diperdagangkan. Pasar modal juga merupakan sarana bagi pihak yang 

mempunyai kelebihan dana untuk melakukan investasi dalam jangka menengah 

ataupun jangka panjang. 

Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi investor dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam penentuan pengambilan keputusan yang sifatnya 

signifikan sehubungan dengan investasi, dan juga bagi entitas yang mengeluarkan 

laporan keuangan tersebut sehubungan dengan pembiayaan perusahaan untuk 

pengembangan bisnis. Manfaat dari laporan keuangan menurut Statement of 

Financial Accounting (SFAC) No 1: (a) memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi investor, investor potensial, kreditor, dan pemakai lainnya untuk membuat 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan-keputusan serupa lainnya; (b) 

memberikan informasi tentang prospek arus kas untuk membantu investor dan 

kreditor dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan (Financial Accounting 

Standard Board, 1978). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), 



tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Perusahaan dapat memperoleh dari berbagai sumber pendanaan berupa modal 

pemilik, laba perusahaan, pinjaman, laba ditahan hingga penjualan saham bagi 

investor. Arus dana yang terjadi dalam kegiatan operasi perusahaan harus 

dipantau. Sumber keuangan akan menerima imbalan dalam bentuk hasil 

pengembalian, pembayaran kembali, produk dan jasa. Makin maju dan 

berkembang pasar modal suatu negara, semakin maju dan berkembang 

perekonomian negara tersebut, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian pasar 

modal bisa dijadikan ukuran, sejauh mana lingkungan usaha suatu negara 

kondusif untuk aktivitas bisnis. 

Investasi pada hakekatnya merupakan penundaan konsumsi pada saat ini 

dengan tujuan mendapatkan tingkat pengembalian (return) yang akan diterima di 

masa yang akan datang. Pemodal hanya dapat memperkirakan berapa tingkat 

keuntungan yang diharapkan (expected return) dan seberapa jauh kemungkinan 

hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Dana 

yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 

ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Apabila kesempatan investasi 

mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi, maka investor akan mengisyaratkan 

tingkat keuntungan yang lebih tinggi pula. Menurut Hartono (2009: 26), dengan 

kata lain, semakin tinggi risiko suatu kesempatan investasi maka akan semakin 

tinggi pula tingkat keuntungan (return) yang diisyaratkan oleh investor. 



Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga saham dipasar modal 

banyak macamnya, dimana faktor-faktor tersebut baik secara langsung maupun 

tidak langsung harga dari perusahaan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

harga saham  dibagi menjadi 3 kategori yaitu faktor yang bersifat fundamental, 

faktor yang bersifat teknis serta faktor sosial, ekonomi dan politik. Faktor 

fundamental merupakan faktor yang memberikan infomasi tentang kinerja 

perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan 

tersebut. Faktor ini antara lain meliputi kemampuan manajemen perusahaan, 

prospek perusahaan, prospek pemasaran, perkembangan teknologi, kemampuan 

dalam menghasilkan keuntungan, manfaat terhadap perekonomian nasional, 

kebijaksanaan pemerintah 

Pelaporan keuangan pada perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi 

yang berguna dalam proses pengambilan keputusan, baik bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal. Pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan sering 

menggunakan laba sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil 

keputusannya (seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada 

manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan dasar penentuan besarnya 

pengenaan pajak) karena laba dapat memberikan informasi yang penting 

(Damayanti, 2017).  

Laporan keuangan adalah informasi yang mudah diakses dan merupakan 

gambaran kinerja perusahaan, investor pasti akan melihat tentang laporan laba dan 

arus kas (Rochman, 2012). Parameter kinerja perusahaan yang menjadi perhatian 

utama investor dan kreditor adalah arus kas dan laba. Ketika dihadapkan pada dua 



ukuran kinerja perusahaan tersebut, investor harus merasa yakin bahwa ukuran 

kinerja yang menjadi perhatian mereka adalah yang mampu secara baik 

menggambarkan kondisi perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi 

yang berguna tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan 

(Yochelin dan Christiawan, 2012). Dalam hal ini khusus nya adalah arus kas 

dalam aktivitas operasi. 

Menurut Prastowo (2015:29), Arus Kas Operasi membantu investor 

menganalisis sejauh mana efisiensi perusahaan dalam mengelola kasnya, sehingga 

investor dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen dari 

informasi arus kas tersebut. Arus Kas Operasi lebih diperhitungan daripada arus 

kas investasi dan arus kas pendanaan dikarenakan arus kas operasi merupakan 

aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan, yang digunakan untuk 

memelihara operasi perusahaan, melunasi pinjaman, dan membayar dividen. 

Bowen et.al (1986) dalam Adiwiratama (2012), menyatakan bahwa manfaat 

laporan arus kas adalah untuk memprediksi kegagalan, menaksir resiko, 

memperediksi pemberian pinjaman, penilaian perusahaan, dan memberikan 

informasi tambahan pada pasar modal.  

Financial Accounting standards Boards (FASB) 1987, salah satu bentuk 

pengungkapan laporan keuangan adalah dengan melaporkan arus kas. Hal ini 

dinyatakan jelas dalam Statement of Financial Standards (SFAS) No. 95 tentang 

Statement of Cash Flow. Di Indonesia sendiri, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 

2012) mengeluarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 



tentang laporan keuangan yang merekomendasikan untuk memasukkan laporan 

arus kas sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan. 

Selain arus kas, parameter yang mendapat perhatian utama pemakai informasi 

yaitu kinerja keuangan. Maju mundurnya suatu perusahaan tercermin dari 

keuntungan yang diperoleh setiap tahun. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 25 (IAI,2012), Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Dari 

pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha 

formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, 

pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan 

sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah 

mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Informasi tentang kinerja 

keuangan perusahaan dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber 

ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan dimasa depan.  

Fanani (2010), menunjukkan arti pentingnya informasi kinerja keuangan 

dalam hal ini laba dengan menyatakan bahwa perusahaan memberikan laporan 

keuangan kepada berbagai stakeholder, dengan tujuan untuk memberikan 

informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan 

keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja, dan pembuatan kontrak. 

Keputusan melakukan kontrak yang tanpa didasarkan informasi laba yang baik 

menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan oleh semua 

pihak.  



Keberadaan informasi arus kas dan kinerja keuangan dipandang oleh pemakai 

informasi sebagai suatu hal yang paling tepat dan lengkap guna mengevaluasi 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, laporan arus kas merupakan 

informasi yang dapat memberikan sinyal untuk menilai prospek masa depan 

perusahaan yang akan dibeli melalui kepemilikan saham (pembelian saham).  

Tingkat hutang juga memiliki pengaruh terhadap harga saham, karena salah 

satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang. Pengukuran tingkat 

hutang dalam hal ini leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana aset 

perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Kasmir, 

2013:41). Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat 

pada suatu perusahaan. Artinya, leverage yang semakin besar menunjukkan risiko 

investasi yang semakin besar pula. Perusahan dengan rasio leverage yang rendah 

memiliki risiko leverage yang lebih kecil. Dengan tingginya rasio leverage 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak solvable, artinya total hutangnya lebih 

besar dibandingakan dengan total asetnya (Kasmir, 2013:16). Karena leverage 

merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh 

kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap 

keseluruhan aset suatu perusahaan, maka apabila investor melihat sebuah 

perusahaan dengan asset yang tinggi namun risiko leverage juga tinggi, maka 

akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Purnasiwi (2011:10) menyatakan bahwa leverage merupakan alat untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai 

aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti 



sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan 

perusahaan yang mempunyai tingkat leverage lebih rendah lebih banyak 

membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat leverage 

perusahaan menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Teori keagenan 

memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan 

mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan 

dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). 

Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk 

melakukan pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan dengan rasio leverage 

yang rendah. 

Adapun penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai reaksi 

pasar memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda, antara lain, Musdalifah et 

al., (2013) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa arus kas operasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Fathurrochman 

(2014), menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan, sedangkan persistensi laba mempunyai pengaruh yang signifikan. 

Mutia (2012), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa laba akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, namun arus kas operasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham LQ 45 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Santoso dan Rahayu (2014), menjelaskan 

bahwa informasi laba dan arus kas operasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. Gursida et al., (2016), yang meneliti tentang Pengaruh 

Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Harga Saham, dengan hasil penelitian yang 



menunjukkan bahwa return on investment, earnings per share dan debt to equity 

ratio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  Sedangkan 

dalam Damayanti (2017), menunjukkan bahwa arus kas operasi dan laba 

akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham.  

Perbedaan beberapa hasil penelitian ini yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian kembali dari beberapa penelitian tersebut, yaitu mengenai 

arus kas operasi dan kinerja keuangan terhadap reaksi pasar dengan dimoderasi 

oleh leverage. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan leverage sebagai 

variabel moderasi karena berdasarkan penjelasan di atas leverage masih menjadi 

perhatian penting bagi pemakai informasi selain arus kas dan laba, artinya 

leverage dianggap akan dapat mempengaruhi hubungan arus kas operasi dan 

kinerja keuangan terhadap reaksi pasar. Sehingga penting bagi peneliti 

mengungkap pengaruh leverage dalam memeoderasi hubungan antara arus kas 

operasi dan kinerja keuangan terhadap reaksi pasar. 

Peneliti memilih perusahaan bidang consumer goods yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) karena semakin ketatnya persaingan dalam industri 

bidang consumer goods mengakibatkan perusahaan mau tidak mau mengambil 

langkah yang tepat dalam persaingan tersebut. Masing-masing berpacu 

meluncurkan produk terbaru dengan melakukan berbagai inovasi pada produk. 

Perusahaan bidang consumer goods merupakan pasar yang potensial karena 

produknya adalah barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Arus Kas 



Operasi dan Kinerja Keuangan Terhadap Reaksi Pasar Dengan Tingkat Hutang 

Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Bidang Consumer Goods yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap reaksi pasar? 

2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap reaksi pasar? 

3. Apakah tingkat hutang mempengaruhi hubungan antara arus kas operasi dan 

kinerja keuangan terhadap reaksi pasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang 

diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh arus kas operasi terhadap reaksi pasar. 

2. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap reaksi pasar. 

3. Untuk menguji pengaruh hubungan arus kas operasi dan kinerja keuangan 

terhadap reaksi pasar dengan tingkat hutang sebagai variabel moderating. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Kontribusi Praktis 

Memberi sumbangan pemikiran pada investor, dan para pemegang saham 

serta manajemen investasi dalam menentukan keputusan serta strategi 



keuangan. Bagi pihak manajemen perusahaan dan manajer investasi, dari hasil 

penelitian ini dapat memberi masukan serta memberi informasi mengenai 

pengaruh arus kas operasi, kinerja keuangan dan tingkat hutang terhadap 

reaksi pasar pada perusahaan bidang consumer goods di Bursa Efek Indonesia. 

2. Kontribusi Teoretis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi penegasan dan pembuktian 

terhadap arus kas operasi, kinerja keuangan dan tingkat hutang terhadap reaksi 

pasar. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar arah dalam penelitian ini tidak mengalami kesalahpahaman, untuk 

menghindari meluasnya pembahasan dan lebih mengarah  terhadap permasalahan 

agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasan, maka penulis membatasi 

pada masalah analisis pengaruh arus kas operasi dan kinerja keuangan terhadap 

reaksi pasar dengan tingkat hutang sebagai variabel moderating perusahaan 

manufaktur bidang consumer goods yang terdaftar di BEI pada periode tahun 

2015-2017. 

 


