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Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan 

Salah satu altematif perusahaan untuk memperoleh tambahan dana atau 

tambahan modal adalah dengan melakukan go public melalui pasar modal. 

Perusahaan yang telah go public memperoleh tarnbahan dana atau modal dari 

hasil penjualan saharnnya kepada masyarakat. Dari kegiatan pembelian saharn 

para investor mengharapkan untuk memperoleh capital gain, deviden dan 

kepemilikan atas suatu perusahaan. 

Bagi para investor harga saham merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi investor untuk melakukan investasi atau tidak. Di samping itu 

juga ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi: seperti kondisi perusahaan, 

kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah dan kondisi politik. Harga saharn 

suatu perusahaan selalu mengalarni pergerakan naik atau turun tergantung dari 

kondisi perusahaan dan perrnintaan di pasar terhadap saharn tersebut. Pergerakan 

pada harga saharn inilah yang dapat memberikan keuntungan kepada para 

investor. Oleh karen a itu para investor sangat membutuhkan inforrnasi mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saharn baik secara langsung 

maupun tidak. 
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Informasi yang didapat bisa berasal dari eksternal maupun dari internal 

perusahaan. Dari eksternal perusahaan berhubungan dengan kondisi perusahaan, 

kebijakan pernerintah dan tingkat suku bunga. Sedangkan dari internal 

perusahaan berhubungan dengan laporan keuangan dari laporan laba rugi, 

laporan arus kas dan neraca. 

Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan pemakainya 

untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta 

memungkinkan pemakai untuk mengembangkan model untuk membandingkan 

proyeksi arus kas masa depan berbagai perusahaan. Laporan arus kas dikatakan 

mempunyai kandungan informasi jika menyebabkan para investor melakukan 

transaksi jual beli saham dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Para investor akan mengevaluasi konsekuensi arus kas atas aktivitas 

perusahaan baik masa lalu maupun masa yang akan datang untuk membentuk 

suatu dasar perubahan saham pada tingkat harga tertentu. Harga saham suatu 

perusahaan mencerminkan penilaian atas kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dan membayar deviden. Oleh karena itu laporan arus kas 

berpengaruh terhadap harga saham yang terbentuk menurut kandungan informasi 

yang terdapat dalam masing-masing laporan karen a pada dasarnya laporan arus 

kas terbagi menjadi tiga yaitu arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas 

pendanaan yang semua berhubungan dengan harga saham. Kandungan informasi 

yang terdapat dalam laporan arus kas dapat dimanfaatkan oleh investor untuk 
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menilai kinerja dari suatu perusahaan dan memprediksi harga saham di masa 

yang akan datang. 

1.2. Pokok Bahasan 

Penulisan makalah ini akan membahas mengenai: (1) manfaat dari laporan 

arus kas dalam memprediksi kegagalan, menaksir resiko, rnemprediksi 

pemberian pinjaman (2) hubungan yang signifikan antara total arus kas dan harga 

saham. 

1.3. Tujuan Pembahasan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah (1) mengetahui pernbentukan harga 

saham yang dipengaruhi oleh kandungan informasi yang terdapat pada laporan 

arus kas dan laporan keuangan (2) mengetahui hubungan antara laba akuntansi, 

total arus kas dan arus kas pendanaaan dengan harga saham. 


