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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

  Perkembangan dunia bisnis terus meningkat tiap tahunnya. Adanya 

persaingan tersebut menyebabkan pihak manajemen untuk selalu menunjukkan 

kinerja terbaik. Salah satu instrumen perusahaan yang menunjukkan kinerja dari 

pihak manajemen adalah laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 

2012) No.1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. 

  Salah satu informasi penting yang terdapat dalam laporan keuangan adalah 

informasi mengenai laba perusahaan. Ball & Brown (1968) melakukan penelitian 

mengenai kebermanfaatan informasi laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa informasi laba memiliki kandungan yang berguna bagi investor. Informasi 

laba perusahaan digunakan oleh para dan calon investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Informasi laba perusahaan juga digunakan sebagai indikator 

dari kinerja pihak menajemen perusahaan. 

   Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang 

lebih banyak mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa mendatang 
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dibandingkan dengan pemilik perusahaan, kondisi yang demikian dapat disebut  

dengan asimetri informasi.  

   Asimetri informasi antara investor dengan manajemen mendorong 

munculnya masalah keagenan. Masalah keagenan dapat dijelaskan dengan agency 

theory. Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika 

satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dari hubungan 

agensi tersebut menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara investor dan 

pihak manajemen.  

  Perbedaan kepentingan dimana Investor mengharapkan perusahaan 

memperoleh laba atas modal yang ditanamkan, sedangkan manajemen 

mengharapkan adanya kompensasi yang berupa insentif atas kinerjanya 

mendorong terjadinya manajemen laba.  

  Menurut Scott (2006), manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan-

kebijakan akuntansi tertentu oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena 

lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara 

riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan 

kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak 

menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat dilakukan dengan 
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cara mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan maupun beban yang 

berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan.   

  Laporan keuangan yang terdapat unsur manajemen laba akan dapat 

merugikan pihak – pihak pengguna laporan keuangan, karena laporan keuangan 

tidak dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga kurang 

relevan apabila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang pada 

akhirnya berdampak pada return saham yang akan diterima oleh investor.  

  Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat 

menjadikan laba perusahaan menjadi lebih tinggi agar pihak manajemen dapat 

memperoleh kompensasi berupa insentif akan kinerjanya. Oleh karena itu, laba 

yang perlu diperhatikan oleh calon maupun investor bukan hanya laba yang 

tinggi, namun juga laba yang persisten (Fanani, 2010).  

   Menurut Sunarto (2010), persistensi laba merupakan laba yang 

mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (future 

earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (repetitive) 

dalam jangka panjang (sustainable). Persistensi laba tergantung pada komponen 

aliran kas dan komponen akrual dari laba (Sloan, 1996). Akrual erat kaitannya 

dengan judgement management sehingga terdapat estimasi-estimasi yang tidak 

dapat dipisahkan dengan adanya error. Pengukuran akrual berpengaruh terhadap 

laba perusahaan. Laba perusahaan kemudian digunakan untuk menghitung 

persistensi laba. Persistensi laba yang tinggi pada suatu perusahaan dapat 

mendorong investor untuk berinventasi sehingga berpengaruh terhadap harga 
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saham. Calon maupun investor yang melihat persistensi laba akan dapat 

memprediksi laba yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Sloan (1996) menunjukkan bahwa harga 

saham bereaksi jika investor “fixate” (percaya) pada laba, gagal merefleksikan 

inormasi yang dikandung dalam komponen akrual dan komponen aliran kas dari 

laba saat ini yang berpengaruh pada laba di masa mendatang. Calon maupun 

investor yang hanya melihat nilai dari laba tanpa melihat komponen akrual dan 

komponen aliran kas yang merupakan unsur dari persistensi laba dapat berdampak 

pada turunnya laba di masa yang akan datang yang berakibat turunnya harga 

saham. Berdasarkan penelitian Sloan (1996) dapat diambil kesimpulan bahwa 

persistensi laba berpengaruh terhadap harga saham. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Galogah, Pougaghajan dan Makrani (2013) menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persistensi laba dengan return 

saham.  

   Selain informasi laba yang terdapat dalam laporan laba rugi, laporan arus 

kas juga merupakan informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi. 

Salah satu komponen laporan keuangan yang digunakan sebagai sumber informasi 

bagi pertimbangan pilihan investasi adalah laporan arus kas (Sasongko, 2010). 

Laporan arus kas dapat menggambarkan informasi yang berkaitan dengan semua 

penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang kemudian digunakan untuk 

meramalkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 

  Laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas yang berbeda 

antar lain : arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan 
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arus kas dari aktivitas investasi. Dari ketiga aktivitas tersebut yang paling banyak 

berperan dalam aktivitas normal perusahaan adalah arus kas operasi (Suryani, 

Arfan dan Djalil, 2012). Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi atau yang 

dikenal dengan arus kas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar (IAI, 

2012). Arus operasi yang baik adalah arus kas operasi yang memiliki arus kas 

operasi masuk yang lebih besar dari pada arus kas operasi keluar. Semakin besar 

selisih arus kas operasi masuk dikurangi arus kas keluar, semakin baik arus kas 

operasi. Perusahaan dengan arus kas operasi yang baik akan dapat menarik Calon 

maupun Inventor untuk berinventasi sehingga meningkatkan harga saham 

perusahaan tersebut. 

   Penelitian yang dilakukan oleh Taani dan Banykhaled (2011) 

menunjukkan bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap laba per lembar 

saham. Pradhono dan Christiawan (2004) menunjukkan bahwa arus kas operasi 

berpengaruh terhadap return saham. Namun hasil penelitian – penelitian tersebut 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2009) yang 

menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak memiliki pengaruh terhadap return 

saham. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pouraghajan et 

al (2013) yang menunjukkan bahwa hubungan antara arus kas operasi terhadap 

laba per lembar saham tidak dapat dibuktikan. 
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   Mengingat pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan maka perlu dilakukan audit oleh auditor independen. Kualitas audit dari 

auditor independen yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 

Four dianggap lebih berkualitas dari pada KAP yang tidak tergabung dalam 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four.     

  Pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan auditan 

yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas tinggi karena mereka 

menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya auditor akan lebih 

berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji atau 

kecurangan (Mulyani, Asyik, dan Andayani : 2007). Penelitian yang dilakukan 

oleh Agrianti (2009) menunjukkan bahwa Perusahaan yang merupakan klien 

auditor yang berkualitas ternyata dapat mengurangi earnings management. Audit 

yang berkualitas akan meningkatkan kualitas dari Laporan keuangan sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan calon maupun investor untuk melakukan 

investasi. Meningkatnya kepercayaan calon maupun investor akan dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan.   

   Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan adanya 

research gap dari penelitian – penelitian sebelumnya, sehingga peneliti ingin 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Persistensi Laba Dan Arus Kas Operasi 

Terhadap Return Saham Dengan  Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah persistensi laba berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh persistensi laba terhadap 

return saham? 

4. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh arus kas operasi terhadap 

return saham? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji pengaruh persistensi laba terhadap return saham 

2. Menguji pengaruh arus kas operasi terhadap return saham 

3. Menguji kualitas audit dapat memoderasi pengaruh persistensi laba 

terhadap return saham 

4. Menguji kualitas audit dapat memoderasi pengaruh arus kas operasi 

terhadap return saham 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan oleh Calon maupun Investor sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan investasi. 
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2. Dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang pentingnya 

kualitas audit.  

3. Dapat memberikan motivasi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk 

meningkatkan kualitas auditnya. 

4. Dapat memberikan informasi kepada peneliti dan perusahaan mengenai 

pengaruh persistensi laba dan arus kas operasi terhadap return saham 

dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. 
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