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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. 

Hal ini disebabkan karena pasar modal telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai 

salah satu sarana untuk berinvestasi dalam menanamkan modalnya. 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank komersial dan semua lembaga 

perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat berharga yang beredar. Pasar 

modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana 

jangka panjang, yaitu dana yang ketertarikannya dalam investasi lebih dari satu 

tahun. 

Di dalam pasar modal akan dipertemukan pihak yang memerlukan dana dan 

pihak yang ingin menempatkan dana. Pihak yang memerlukan dana adalah 

perusahaan atau dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha dan ekspansi, 

sedangkan pihak yang ingin menempatkan dana adalah investor yang menginginkan 

dana yang dimilikinya menjadi lebih produktif. 

Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham. 

Saham yang diterbitkan perusahaan dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh 

perusahaan tersebut, dimana hasil yang diperoleh tersebut akan membantu 

perusahaan dalam mencukupi kebutuhan dananya. Makin besar dana yang terkumpul  
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dari penjualan saham di pasar modal, maka akan makin menunjang kegiatan ekspansi 

perusahaan. 

Keamanan dalam berinvestasi merupakan faktor utama kesuksesan pasar 

modal dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan masyarakat umum dalam 

berinvestasi. Para investor baru akan menyetor dananya apabila ia telah memperoleh 

informasi yang jelas mengenai kinerja perusahaan. 

Informasi yang dimaksud adalah yang dapat memberikan keterangan atau 

gambaran mengenai kondisi di masa lalu, saat ini maupun masa depan perusahaan. 

Berdasarkan informasi tersebut investor dapat mengambil keputusan yang terbaik. 

Selain itu, investor juga melakukan studi dan analisis terhadap kelayakan suatu 

investasi untuk menghindari kemungkinan timbulnya risiko kegagalan investasi di 

masa depan. 

Salah satu sumber informasi yang diperlukan investor adalah laporan 

keuangan. Laporan laba rugi sebagai bagian dari laporan keuangan adalah yang 

paling sering digunakan dalam melakukan analisis. Selain laporan laba rugi, 

penyajian laporan arus kas juga dapat memberikan gambaran yang tepat dalam 

menilai kinerja suatu perusahaan. 

Dapat disimpulkan disini bahwa seorang investor membutuhkan informasi 

keuangan yang akurat, yang dapat memberikan keyakinan dan kepastian dalam 

melakukan investasi, yang akan tercermin dalam volume perdagangan harga saham. 

Hal yang paling sering dipertimbangkan oleh para investor adalah laba bersih dan 

arus kas. Baik laba bersih maupun arus kas mempunyai hubungan yang erat dengan 

harga saham. 
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Beberapa penelitian mengenai pengaruh total arus kas dan laba bersih 

terhadap harga saham telah dilakukan, dan hasilnya memperoleh kesimpulan yang 

berbeda satu sama lain. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul: 

“Pengaruh Laba Bersih dan Total Arus Kas Terhadap Harga Saham 

Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Tergabung dalam LQ45).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah laba bersih dan total arus kas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham secara parsial pada perusahaan yang tergabung dalam 

LQ45? 

2. Apakah laba bersih dan total arus kas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham secara simultan pada perusahaan yang tergabung dalam 

LQ45? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba bersih 

dan total arus kas terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan yang tergabung 

dalam LQ45. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah laba bersih dan total arus kas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham secara parsial pada perusahaan yang 

tergabung dalam LQ45. 
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2. Untuk mengetahui apakah laba bersih dan total arus kas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham secara simultan pada perusahaan yang 

tergabung dalam LQ45. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Penulis  

Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai 

pasar modal serta membandingkan antara teori yang diperoleh dengan praktik 

yang sesungguhnya di dalam dunia bisnis. 

2. Investor 

Untuk memberikan informasi tambahan dalam proses pengambilan keputusan 

untuk melakukan suatu investasi. 

3. Pihak lain 

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau salah satu acuan bagi yang 

berminat melakukan penelitian dengan topik yang sama. 


