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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting 

dan dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2007). 

Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. 

Laporan keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor dan kreditur 

untuk mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik. Investor dan 

kreditur berkepentingan untuk mengetahui informasi dalam pengambilan 

keputusan. 

Dalam pasar modal yang efisien, harga saham mencerminkan semua 

informasi publik yang relevan yang tersedia di pasar. Informasi publik tersebut 

antara lain laba akuntansi (accounting earnings) dan laporan arus kas (cash 

flow) yang diterbitkan melalui laporan keuangan. 

Topik ini menjadi penting karena terdapatnya klaim yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan berbasis kos historis telah kehilangan sebagian besar 

relevansinya bagi investor yang diakibatkan oleh perubahan besar-besaran 
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dalam perekonomian, yaitu dari perekonomian industrial ke perekonomian 

berteknologi tinggi dan berorientasi jasa. Kegunaan informasi akuntansi, 

khususnya laba, arus kas, dan nilai buku semakin ‘memburuk’, karena dampak 

perubahan operasi perusahaan dan perubahan kondisi perekonomian tidak 

terefleksi secara cukup dalam sistem pelaporan sekarang ( Pinasti, 2004). 

Laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan harus dapat 

mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga bermanfaat 

bagi masyarakat umum. Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan haruslah informasi yang mempunyai relevansi. Salah satu indikator 

bahwa suatu informasi akuntansi relevan adalah adanya reaksi pemodal pada 

saat diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari adanya 

pergerakan harga saham ( Naimah, 2008). 

Pada saat perusahaan mengalami kerugian atau sedang menghadapi 

kesulitan keuangan maka terjadi perubahan relevansi nilai terhadap data – data 

informasi keuangan. Pada kondisi tersebut (saat mengalami rugi atau sedang 

mengalami kesulitan keuangan) informasi laba tidak lagi memiliki relevansi 

nilai. Hasil penelitian lain dengan menggunakan sampel perusahaan – 

perusahaan di USA menunjukkan pengaruh kondisi tertentu terhadap kuatnya 

hubungan antara harga saham dan laba serta relevansi nilai variabel – variabel 

akuntansi lain seperti nilai buku ekuitas dan arus kas operasi. 

Selain itu khusus kondisi di Indonesia, menunjukkan bahwa rasio 

harga – nilai buku (rasio PBV) dapat digunakan untuk mengidentifikasi saham 

mana yang harganya wajar, terlalu rendah (undervalued) dan terlalu tinggi 
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(overvalued) dengan demikian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun  

strategi  investasi  (Amalia dan Dwi , 2007). 

Laba akuntansi dalam laporan keuangan merupakan salah satu 

parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari investor. 

Untuk membuktikan hal ini, dapat menggunakan model pengujian EBO 

(Edward-Bell-Ohloson) dalam Anggono dan Baridwan (2003), yang 

mengekspreksikan nilai perusahaan sebagai fungsi laba dan nilai buku. 

Investor juga menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja 

perusahaan, sehingga informasi arus kas dapat dijadikan sebagai salah satu 

pertimbangan investor. Ketika dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi 

perusahaan yaitu: laba akuntansi dan total arus kas, investor harus merasa 

yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka, adalah 

yang mampu secara baik menggambarkan kondisi ekonomi serta menyediakan 

sebuah dasar bagi peramalan aliran kas masa depan suatu saham yang biasa 

diukur dengan menggunakan harga atau return saham (Indra dan Fazli, 2004). 

Penelitian-penelitian di pasar modal sudah banyak dilakukan, baik di 

pasar modal dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian di pasar modal ini 

terus dilakukan karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal sangat 

beragam. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut juga bisa berubah sewaktu - 

waktu sehingga menarik untuk diteliti. Indra dan Fazli (2004) meneliti 

kegunaan informasi laba dan arus kas operasi dibandingkan dengan total 

informasi yang ada di pasar, dengan periode pengamatan 20 tahun (1977 - 

1996). Penemuannya mengindikasikan hubungan cross sectional model return, 
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yaitu hubungan pelaporan laba akuntansi dan arus kas operasi dengan return 

saham mengalami penurunan selama 20 tahun masa pengamatan. Pada 

penggunaan model harga, yaitu hubungan antara laba akuntansi dan nilai buku 

dengan harga saham juga menurun selama 20 tahun masa pengamatan. Ini 

dikarenakan keterbatasan dari laporan keuangan yang tidak cukup 

menggambarkan perubahan-perubahan dari kegiatan operasi perusahaan yang 

disebabkan oleh inovasi teknologi, kompetisi dan regulasi. 

Margani Pinasti (2004) menyatakan bahwa informasi akuntansi 

keuangan  mempunyai  nilai  yang terbatas bagi investor ketika menilai 

perusahaan – perusahaan berbasis jasa dan teknologi yang melakukan 

investasi dalam aktiva tidak berwujud (intangibles), misalnya riset dan 

pengembangan. Proporsi jumlah perusahaan–perusahaan dalam kelompok jasa 

(yang diduga mempunyai relevansi nilai informasi akuntansi lebih rendah 

dibanding kelompok industri) juga tampak sedikit bergerak naik. Hal ini 

berarti bahwa penurunan relevansi nilai informasi akuntansi dari waktu ke 

waktu disebabkan oleh meningkatnya proporsi karakteristik perusahaan yang 

mempunyai relevansi nilai informasi akuntansi yang rendah. 

Amalia dan Dwi (2007) menyatakan bahwa pada periode non-krisis 

dan pasca krisis, relevansi nilai laba mengalami peningkatan dibandingkan 

arus kas operasi dan nilai buku ekuitas, hal ini dikarenakan pada periode 

tersebut perusahaan banyak yang mengalami keuntungan sehingga yang 

mempunyai relevansi nilai adalah laba. Laba telah memberikan suatu ukuran 

nilai yang merefleksikan hasil dari penggunaan sumber daya perusahaan dan 
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memberikan informasi profitabilitas perusahaan untuk satu periode tertentu, 

sehingga laba relatif lebih penting sebagai penentu nilai ekuitas dan dapat 

memberikan informasi yang relevan bagi investor sebagai dasar pertimbangan 

keputusan berinvestasi ketika aktivitas perusahaan mengalami laba. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Amalia dan Dwi, 

2007 dengan mengganti tahun yang baru. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :  “ANALISIS 

PENGARUH LABA AKUNTANSI, ARUS KAS OPERASI DAN NILAI BUKU 

EKUITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR  YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi 

Empiris Tahun 2008 – 2010)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Apakah nilai buku ekuitas berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai buku ekuitas terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan informasi mengenai pengaruh laba akuntansi, arus kas 

operasi dan nilai buku ekuitas terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang dilaporkan di Bursa Efek Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa 

sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal 

pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi: latar belakang 
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masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mengenai tinjauan pustaka tentang landasan teori yang menjadi 

dasar penulisan skripsi, meliputi : harga saham, laba akuntansi, arus kas 

operasi, nilai buku ekuitas, hubungan laba akuntansi dan nilai buku dengan 

harga saham, hubungan arus kas operasi dengan harga saham, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, perumusan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi, meliputi: jenis penelitian, populasi, sampel dan metoda 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel penelitian, metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis data, temuan empiris yang 

diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.  


