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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory
 

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis 

perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya 

hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor (principal) 

dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Dalam 

perekonomian modern manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak 

dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (agency theory) bahwa 

perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik 

sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus 

penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.  

Hubungan keagenan seperti hubungan antara pemegang saham dengan 

manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang 

konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Namun, ketika kepentingan 

manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, maka keputusan yang diambil oleh 

manajer kemungkinan besar akan mencerminkan keinginan manajer dibandingkan 

dengan pemilik. Menurut Meisser, et. al., (2006:7) hubungan keagenan ini 

mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris 

(information asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak 
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informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas 

dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat 

ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik. 

Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, positif accounting theory 

(Watts dan Zimmerman, 1986) mengajukan tiga hipotesis, yaitu bonus plan 

hypothesis, debt/equity hypothesis, dan political cost hypothesis, yang secara 

implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, 

antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. 

Sehingga secara luas, principal bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa 

berupa pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah.  

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan 

kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 

meningkat. Sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh 

investasi, pinjaman, kontrak kompensasi ataupun bonus. 

Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. 

Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, dan 

lingkungan kerja perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan 

adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki principal dan agent. Untuk 

mengatasi terjadinya konflik tersebut, harus ada tata kelola perusahaan yang baik 
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dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik 

terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumber daya 

secara maksimal sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.  

Eisenhardt dalam (Lisa, 2012) menyatakan bahwa teori agensi 

menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:  

1.   Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest).  

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality).  

3.   Manusia selalu menghindari resiko (risk averse)”.  

 

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik 

agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya 

sifat dasar tersebut.  

 

2.1.2 Signalling Theory 

Teori sinyal (signalling theory) berawal dari tulisan George Akerlof pada 

karyanya ditahun 1970 “The Market for Lemons”, yang memperkenalkan istilah 

informasi asimetris (assymetri information). Akerlof (1970) mempelajari 

fenomena ketidakseimbangan informasi mengenai kualitas produk antara pembeli 

dan penjual, dengan melakukan pengujian terhadap pasar mobil bekas (used car). 

Dari penelitiannya tersebut, Akerlov (1970) menemukan bahwa ketika 

pembeli tidak memiliki informasi terkait spesifikasi produk dan hanya memiliki 

persepsi umum mengenai produk tersebut, maka pembeli akan menilai semua 

produk pada harga yang sama, baik produk yang berkualitas tinggi maupun yang 

berkualitas rendah, sehingga merugikan penjual produk berkualitas tinggi. 
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Kondisi dimana salah satu pihak (penjual) yang melangsungkan transaksi usaha 

memiliki informasi lebih atas pihak lain (pembeli) ini disebut adverse selection 

(Scott, 2009). Menurut Akerlov (1970), adverse selection dapat dikurangi apabila 

penjual mengkomunikasikan produk mereka dengan memberikan sinyal berupa 

informasi tentang kualitas produk yang mereka miliki (keuangankita.com). 

 Menurut Jogiyanto (2014), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik 

(good news) atau signal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut 

dianggap sebagai signal baik, maka investor akan tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui 

perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2010). Salah satu 

jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi 

pihak di luar perusahaan adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang 

berkaitan dengan laporan keuangan maupun informasi yang tidak berkaitan 

dengan laporan keuangan. 

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan 
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kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi 

informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar (Wolk 

dalam Thiono, 2006).  

Kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam 

menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan dividen 

dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Kenaikan jumlah 

dividen dianggap sebagai sinyal bahwa manajemen perusahaan meramalkan laba 

yang baik di masa depan. Pengggunaan dividen sebagai isyarat berupa 

pengumuman yang menyatakan bahwa suatu perusahaan telah memutuskan untuk 

menaikan dividen per lembar saham mungkin diartikan oleh penanaman modal 

sebagai sinyal yang baik, karena dividen per lembar saham yang lebih tinggi 

menunjukan bahwa perusahaan yakin arus kas masa mendatang akan cukup besar 

utnuk menanggung tingkat dividen yang tinggi (Atmaja, 2008:287). 

 

2.1.3 Laporan Keuangan 

 Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Akuntansi 

merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan mengenai data 

ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja yang membutuhkannya. 

Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi pemakai. 

Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan 
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keuangan . Hal ini sesuai menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 1 

(2015: 1):  

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang 

dikuantifikasi dalam nilai moneter. 

 

Disamping itu menurut Harahap (2011:105) berpendapat bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan media paling penting untuk menilai 

prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat 

menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan 

dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode 

tertentu”. 

 

Menurut Yadiati (2007:51) berpendapat: 

“Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan 

disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal 

dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha 

yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi 

manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya”. 

 

Sedangkan menurut Martono (2005: 51) menjelaskan bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan iktisar mengenai keadaan keuangan suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu”. 

 

Pengertian diatas tersebut sejalan dengan pengertian laporan keuangan 

menurut Munawir (2000:56) yang menjelaskan bahwa :  

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan posisi keuangan dan hasil operasi yang 

telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Informasi tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomik, baik oleh 

pihak manajemen maupun oleh pihak eksternal”.  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

adalah hasil dari proses pencatatan akuntansi yang ringkas berupa data keuangan 

dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. 

 

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Sawir (2003:2) tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu 

perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Laporan keuangan juga 

merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas pengguna sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan 

demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya 

dalam rangka likuiditas entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan 

merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan 

suatu pihak tertentu saja, misalnya pemilik mayoritas.  

Untuk memenuhi tujuan di atas tersebut, laporan keuangan menyediakan 

informasi tentang suatu entitas yang terdiri dari : asset, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan dan beban serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik. Informasi tersebut beserta informasi lain yang 

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan 

keuangan dalam prediksi arus kas masa depan dan kinerja entitas.  
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Menurut Kasmir (2008: 10-11) Berikut ini beberapa tujuan pembuatan 

atau penyusunan laporan keuangan yaitu: 

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusaan pada saat ini. 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

f.  Memberikan informasi tentang kinerja manejemen perusahaan dalam  

suatu periode. 

g.   Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

h.   Informasi keuangan lainnya. 

 

Adapun menurut APB statement No.4 dalam Harahap (2011:126), laporan 

ini bersifat deskriptif dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya 

tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini tujuan laporan keuangan 

digolongkan sebagai berikut:  
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1. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan 

posisi keuangan, hasil usaha dan laporan perubahan posisi keuangan 

lainnya secara wajar dan sesuai GAAP.  

 

2. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut:  

1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber 

ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud:  

a) Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan;  

b) Untuk menunjukan posisi keuangan dan investasinya;  

c) Untuk menilai kemampuannya dalam menyelesaikan utang-

utangnya;  

d) Menunjukan kemampuan sumber-sumber kekayaan yang ada 

untuk pertumbuhan perusahaan.  

2) Memberikan informasi terpercaya tentang sumber kekayaan bersih 

yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan 

maksud:  

a) Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan 

pemegang saham;  

b) Menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, 

mengumpulkan untuk perluasaan perusahaan;  
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c) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan 

dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan;  

d) Menunjukan tingkat kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba jangka panjang.  

3) Menaksir informasi yang dapat digunakan untuk menaksir potensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba  

4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan 

harta dan kewajiban  

5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para 

pemakai laporan  

 

3. Tujuan Kualitatif  

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB statement No. 4 adalah 

sebagai berikut:  

1) Relevance  

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu 

pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.  

2) Understandability  

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting 

tetapi juga harus informasi yang dimengerti pemakainya.  

3) Verifiability  

Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan 

menghasilkan pendapat yang sama  
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4) Neutrality  

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

apabila diserahkan pada saat yang tepat  

5) Timeliness  

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

apabila diserahkan pada saat yang tepat  

6) Comparability  

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya 

akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu 

perusahaan maupun perusahaan lain.  

7) Completeness  

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua 

kebutuhan yang layak dari para pemakai.  

 

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang lazim, agar pihak perusahaan, manajemen, dapat 

mengambil keputusan dari laporan dan pihak-pihak yang memakai laporan 

keuangan tersebut tidak menyesatkan.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. 
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2.1.5  Laba  Bersih 

Didalam setiap kegiatan usaha, laba merupakan tujuan utama yang 

diharapkan oleh setiap pengusaha. Pengertian  laba yang dianut oleh struktur 

akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran 

pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aset sangat 

tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.  

Menurut Sharpe et. al (1995:622): 

“Laba bersih adalah selisih pendapatan dan beban”. 

 

Hendriksen (1992 : 338), menyatakan bahwa: 

“Laba bersih merupakan net income to shareholders (laba bersih bagi 

pemegang saham) yang akan dibagikan dalam bentuk dividen”. 

 

Menurut Rahardjo (2007 : 83), menyatakan bahwa:  

“Laba bersih atau laba bersih sesudah pajak penghasilan diperoleh dengan 

mengurangkan laba atau penghasilan sebelum kena pajak dengan pajak 

penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan”. 

 

Menurut Soemarso (2009 : 234) menyatakan: 

 “Laba bersih adalah selisih semua pendapatan dan keuntungan terhadap 

semua beban dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap 

modal”.  

 

Menurut Niswonger (2000 : 27) menyatakan: 

 “Laba bersih merupakan kelebihan pendapatan yang dikeluarkan dalam 

proses menghasilkan pendapatan”. 
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Menurut kamus akuntansi catatan kedua oleh Abdullah (1993:289):  

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk 

suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan 

dalam laporan laba rugi. Para akuntan menggunakan istilah “net income” 

untuk menyatakan kelebihan pendapatan atas biaya dan istilah “net loss” 

untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan. 

 

Menurut Warren et. al (2006:25) menyatakan:  

“Laba bersih yaitu selisih lebih pendapatan”. 

 

2.1.5.1  Tujuan Pelaporan Laba 

Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi 

keuangan yang dapat menunjukan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Dengan konsep yang selama ini digunakan diharapkan para pemakai laporan 

dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingannya. 

Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang berguna 

bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat 

digunakan (Belkaoui dalam Chariri dan Ghozali, 2011):  

a. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian (rate of return 

on invested capital ).  

b.  Sebagai pengukur prestasi manajemen. 

c.  Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.  

d.  Sebagai alat pengendalian aloksai sumber daya ekonomi suatu negara.  

e.  Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

f.  Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.  
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g.  Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.  

h.  Sebagai dasar pembagian dividen. 

 

2.1.5.2  Jenis – jenis Laba 

Laba dapat dikelompokkan dalam beberapa elemen, yaitu (Wild, 

Subramanyam dan Halsey, 2015): 

1. Laba kotor, yaitu selisih lebih penjualan bersih terhadap harga pokok 

barang dagang yang dijual.  

2. Laba usaha, yaitu selisih antara laba kotor dengan total biaya usaha.  

3. Laba bersih sebelum pajak, yaitu penambahan atau pengurangan laba 

usaha dengan pendapatan dari beban di luar usaha.  

4. Laba bersih setelah pajak, yaitu laba setelah dikurangi pajak 

penghasilan yang merupakan angka terakhir dalam laporan laba rugi 

dan merupakan kenaikan bersih terhadap ekuitas pemilik dari aktivitas 

penciptaan laba selama periode bersangkutan 

 

Adapun rumus dari perhitungan laba bersih adalah sebagai berikut:  

Laba bersih = Laba sebelum pajak – Pajak penghasilan 

Sumber : Rahrdjo (2007 : 83) 

Keterangan:  

Laba sebelum pajak = Laba operasi ditambah hasil usaha dan dikurangi biaya 

diluar operasi biasa.  

Pajak Penghasilan  =  Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.  
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2.1.6 Pasar Modal 

Pengertian dari pasar modal secara umum adalah suatu tempat bertemunya 

antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, 

umumnya lebih dari satu tahun (Samsul, 2006). Menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2006), pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif (opsi), maupun instrumen lainnya. 

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi 

lainnya (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. 

Pemerintah Republik Indonesia mulai mengaktifkan kembali pasar modal  

pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami 

pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan 

pemerintah.  

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mendefinisikan pasar modal sebagai berikut:  

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 

  

Sedangkan menurut Husnan (2015:3):  

“Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik 

yang diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun perusahaan 

swasta”. 

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar 

yang digunakan sebagai sarana melakukan penawaran umum dan perdagangan 
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efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik maupun pemerintah serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

 

2.1.6.1 Peranan Pasar Modal 

 Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi karena pasar 

menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang 

yang kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan 

adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan 

dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (return), sedangkan pihak 

issuer dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. 

Menurut Rusdin (2006), pasar modal mempunyai peranan sebagai berikut: 

1) Pasar modal merupakan tempat pembagian dana secara efisien. 

2) Pasar modal menawarkan suatu bentuk investasi dengan memberikan 

suatu bentuk keuntungan dengan sejumlah risiko-risiko tertentu.  

3) Memungkinkan para penanam modal (investor) untuk memilih dan 

memiliki perusahaan yang sehat dan yang mempunyai nilai jual yang 

baik di masa mendatang juga perusahaan yang sehat atau dengan kata 

lain mempunyai prospek yang baik.  

4) Pelaksanaan salah satu manajemen perusahaan secara professional dan 

transparan. Mengorganisasi masyarakat dalam kepemilikan suatu 

perusahaan memicu perusahaan untuk menerapkan suatu bentuk 

manajemen secara lebih professional, efisien dan berorientasi pada 
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keuntungan, sehingga tercipta suatu bentuk kondisi “good corporate 

governance” serta keuntungan yang lebih baik bagi para penanam 

modal (investor). 

5) Adanya pasar modal, perusahaan lebih mudah memperoleh dana, 

sehingga dapat mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju. 

Hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja secara luas, serta 

peningkatan pendapatan pajak bagi pemerintah. 

 

2.1.6.2 Manfaat Pasar Modal 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006), pasar modal memberikan 

banyak manfaat, antara lain:  

1) Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) 

bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara 

optimal. 

2) Memberikan fasilitas investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi.  

3) Menyediakan indikator utama (lending indicator) bagi trend ekonomi 

negara.  

4) Memungkinkan perluasan kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masyarakat menengah.  

5)   Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.  

6) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan 

prospek yang baik.  
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7)  Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan 

risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan 

diversifikasi investasi. 

8)  Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses 

kontrol sosial.  

9) Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan 

manajemen profesional, dan penciptaan iklim berusaha yang sehat 

 

2.1.6.3 Jenis-jenis Pasar Modal 

Sebelum menjual sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar 

modal, perusahaan harus mengikuti tata cara perdagangan sekuritas yang sudah 

diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan atau undang-undang yang berlaku. 

Peraturan tersebut mengatur dimana perusahaan harus memperdagangkan 

sekuritasnya. Berdasarkan hal tersebut pasar modal dapat dikategorikan menjadi 

empat jenis (Samsul, 2016:43-44), yaitu:  

1. Pasar Perdana (Primary Market)  

Pasar perdana adalah tempat bagi perusahaan untuk pertama kalinya 

menawarkan saham dan obligasi yang mereka diterbitkan kepada masyarakat 

umum. Penawaran umum ini biasa disebut Initial Public Offering (IPO). 

Dengan terjadinya IPO maka perusahaan yang tertutup terhadap laporan 

keuangnnya atau berstatus perseroan tertutup akan berubah menjadi perseroan 

terbuka (Tbk). Masyarakat yang ingin membeli efek dapat melakukan pesanan 

beli kepada penjamin efek atau broker. 
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2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah tercatat dalam bursa 

efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para 

investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang telah tercatat, setelah 

terlaksananya penawaran perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari 

satu investor ke investor yang lain. Terbentuknya harga pasar akibat proses 

jual beli para investor ini disebut juga dengan istilah Order Driven Market.  

3. Pasar Ketiga (Third Market)  

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham maupun sekuritas lain di luar 

bursa (over the counter market). Bursa paralel merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi. Dalam pasar 

ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan floor 

trading (lantai bursa). Salah satu contoh pasar ketiga di Indonesia adalah BPI 

(Bursa Paralel Indonesia) yang didirikan pada 2 Juni 1988. BPI dikelola oleh 

PPUE (Persatuan Perdagangan Uang dan Efek), sedangkan organisasinya 

terdiri dari Broker dan dealer. Pada 22 Juli 1995 BPI diakuisisi oleh Bursa 

efek Surabaya. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market)  

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antara investor jual dan 

investor beli tanpa melalui perantara pedagang efek. Transaksi dilakukan 

secara tatap muka melalui Electronic Communication Network (ECN) asalkan 

para pelaku memenuhi syarat yaitu memiliki efek dan dana di central 

custodian dan central clearing house. Bentuk transaksi dalam perdagangan ini 



30 

 

 

 

biasanya dilakukan dalam jumlah besar karena dapat menghemat biaya 

transaksi dibandingkan jika dilakukan di pasar sekunder. 

 

2.1.6.4  Saham 

Pengertian saham menurut Sunariyah (2011:126) yang dimaksud dengan 

saham adalah sebagai berikut:  

“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut emitmen. Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari 

perusahaan tersebut.”  

 

Pengertian saham menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:5) adalah 

sebagai berikut:  

“Sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau perseroan. Saham berwujud selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan 

yang menerbitkan surat berharga tersebut”.  

 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:6) selembar saham mempunyai 

nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:  

1. Harga Nominal  

Harga yang tercermin dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten 

untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan, besarnya harga nominal 

memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan 

berdasarkan nilai nominal.  

2. Harga Perdana  

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. 

Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi 
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(under writer) dan emiten, dengan demikian akan diketahui berapa harga 

saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan 

harga perdana.  

3. Harga Pasar  

Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada 

investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan 

investor yang lain, harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa, 

transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten daripenjamin emisi harga ini 

yang disebut sebagai harga di pasar sekunder.  

Berdasarkan penejelasan di atas mengenai saham maka dapat diartikan 

saham yaitu suatu tanda seseorang dalam kepemilikan suatu perusahaan dimana 

dengan berwujud kertas yang mempunyai nilai atau harga. 

 

2.1.6.5  Harga Saham  

Harga saham sering dijadikan cerminan kinerja dari sebuah perusahaan. 

Perusahaan dengan harga saham yang terus meningkat dinilai oleh investor 

memiliki kinerja yang baik, sehingga menarik minat mereka untuk membeli 

saham perusahaan tersebut. Harga saham yang dimaksud adalah harga dimana 

saham tersebut diperjualbelikan di pasar saham.  

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995: 

 “Harga pasar saham adalah harga suatu saham yang sedang berlangsung 

dalam suatu pasar modal”. 
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Menurut Jogiyanto (2013:160) harga saham merupakan: 

“Harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu dan harga saham 

tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. Tinggi rendahnya harga saham ini 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar 

modal”. 

 

Menurut Brigham dan Houston (2010:7) menyatakan bahwa: 

“Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi 

kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga 

saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung 

pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor rata-

rata jika investor membeli saham”. 

 

Menurut Anoraga dan Piji Pakari (2003: 59) menyatakan bahwa:  

 

“Harga pasar saham merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan 

harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari sesuatu 

saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar ditutup, maka 

harga pasar adalah harga penutupannya”. 

 

Menurut Sartono (2008) menyatakan: 

“Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di 

pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka 

harga saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran 

maka harga saham cenderung turun”. 

 

Menurut Sartoso (2010) menyatakan bahwa: 

“Harga saham adalah harga jual dari investor satu dengan investor lainnya. 

Harga pasar saham dapat berubah-ubah dengan cepat yang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harapan dan perilaku investor, 

kondisi keuangan perusahaan, permintaan dan penawaran saham, dan 

tingkat efesiensi pasar modal. Harga saham selalu mengalami fluktuasi, 

tergantung naik dan turunnya dari kekuatan penawaran dan permintaan”. 
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Menurut Sunariyah (2006:128) menyatakan bahwa: 

“Harga saham adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang 

berlangsung di bursa efek”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah, harga 

dimana saham tersebut di perjual belikan di pasar saham yang mana harga 

tersebut ditentukan oleh pelaku pasar berdasarkan permintaan dan penawaran 

saham yang bersangkutan.  

Menurut Yanuar (2012) faktor fundamental merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham. Perkembangan harga saham tidak akan 

terlepas dari perkembangan kinerja perusahaan. Secara teoritis jika kinerja 

perusahaan mengalami peningkatan maka harga saham akan merefleksikannya 

dengan peningkatan harga saham. Demikain sebaliknya, semakin menurun kinerja 

emiten maka semakin besar kemungkinan merosotnya harga saham yang 

diterbitkan dan diperdagangkan. Selain itu keadaan emiten akan menjadi tolak 

ukur beberapa besar resiko yang akan ditanggung oleh investor. 

 

2.1.6.6  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham 

di pasar modal, hal ini terjadi karena harga saham dapat mempengaruhi oleh 

faktor eksternal dari perusahaan maupun faktor internal perusahaan. Menurut 

Brigham dan Houston (2010:33) harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor 

utama yaitu: 
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1. Faktor internal 

a. Pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan 

produksi, laporan keamanan, dan laporan penjualan. 

b. Pengumuman pendanaan, seperti pengumuman yang berhubungan dengan 

ekuitas dan hutang. 

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

annnouncements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen 

dan struktur organisasi. 

d. Pengumuman pengambilalihan diverifikasi seperti laporan merger 

investasi, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan 

diakuisisi, laporan investasi dan lainnya. 

e. Pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik pengembangan 

riset dan penutupan usaha lainnya. 

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negosiasi 

baru, kotrak baru, pemogokan dan lainnya. 

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramal laba. 

h. sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal earning per share 

(EPS), dividen per shere (DPS), Price Earning Ratio, Net profit margin, 

return on assets (ROA) dan lain-lain. 
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2. Faktor eksternal 

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan regulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b. Penguman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap 

manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. 

c. Pengumuman industri sekuritas, seperti laporan pertemuan tahunan insider 

trading, volume atau harga saham perdagangan pembatasan atau 

penundaan trading. 

 Selain faktor-faktor di atas, harga saham juga dapat dipengaruhi oleh 

kondisi perusahaan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan akan berdampak pada 

laba yang diperoleh perusahaan dan keuntungan yang didapat oleh investor, 

sehingga akan mempengaruhi peningkatan harga saham. 

Harga saham yang di maksud dalam penelitian ini adalah harga saham 

pada saat penutupan pasar modal. Jika bursa efek tutup, maka harga pasarnya 

adalah harga penutupan / closing price (Anoraga dan Piji Pakari, 2003: 59) 

2.1.7  Penelitian sebelumnya 

 Dibawah ini terdapat tabel hasil – hasil penelitian sebelumnya :  

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

 

Nama 

Peneliti 
Tahun Judul 

Variabel 

yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

Dede D. 

Sahera 

2013 

FE USU 

Pengaruh 

komponen laporan 

laba rugi dan 

komponen arus 

Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

Laba bersih per 

lembar saham 

tidak berpengaruh 

signifikan.  
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kas terhadap 

return saham pada 

perusahaan 

manufaktur sektor 

industri barang 

konsumsi yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

(BEI) Tahun 

2009-2011 

 

 

Variabel 

Independen : 

Laba bersih 

per lembar 

saham / 

Earning per 

share 

 

 

Perbandingan : 

Dalam penelitian 

saya akan 

berfokus pada 

laba bersih 

Willianove 2013 

FE USU 

Pengaruh Laba 

Bersih Akuntansi, 

Arus Kas Operasi 

dan Rasio 

Keuangan 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan LQ 45 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

 

Variabel 

Independen : 

Laba bersih 

akuntansi, 

Arus Kas 

Operasi, 

Current 

Ratio, Price 

Earning Ratio 

(PER), Price 

to Book Value 

(PBV) 

Secara simultan 

dan parsial hanya 

laba bersih 

akuntansi, arus 

kas operasi, 

current ratio dan 

price earning 

ratio yang 

berpengaruh 

secara signifikan. 

 

Perbandingan : 

Penelitian ini 

menggunakan 

sampel 

perusahaan yang 

terdaftar pada LQ 

45. Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

berfokus pada 

laba bersih dan 

menggunakan 

sampel sektor 

perkebunan 

Natalia 

Dwi 

Damayanti 

2013 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional 

“Veteran” 

Pengaruh Arus 

Kas Operasi dan 

Laba Bersih 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan Food 

And Baverages 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

 

Variabel 

Independen : 

Laba bersih  

Secara simultan 

dan parsial laba 

bersih, dan arus 

kas operasi, 

berpengaruh 

secara signifikan. 

 

Perbandingan : 

Penelitian ini 

menggunakan 

sampel 
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perusahaan Food 

And Baverages 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

menggunakan 

sampel sektor 

perkebunan 

Lailan 

Paradiba 

dan 

Karlonta 

Nainggolan 

2015 

FE 

Universitas 

Muhamadiyah 

Sumatera 

Utara 

Pengaruh Laba 

Bersih Operasi 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan Food 

And Baverage 

Yang Terdaftar Di 

BEI 

Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

 

Variabel 

Independen : 

Laba bersih 

Secara parsial 

laba bersih, 

berpengaruh 

secara signifikan. 

 

Perbandingan : 

Penelitian ini 

menggunakan 

sampel 

perusahaan Food 

And Baverages 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

menggunakan 

sampel sektor 

perkebunan 

Yorita 

Kantie A 

2016 

FE 

Universitas 

Widyatama 

Pengaruh 

Komponen Arus 

Kas dan Laba 

Bersih Terhadap 

Harga Saham 

(Sektor Industri 

Barang Konsumsi) 

Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

 

Variabel 

Independen : 

Laba bersih 

dan Arus Kas 

Secara simultan 

dan parsial laba 

bersih, dan arus 

kas, berpengaruh 

secara signifikan. 

 

Perbandingan : 

Penelitian ini 

menggunakan 

sampel 

perusahaan 

manufaktur sektor 

industri barang 

konsumsi 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

menggunakan 

sampel sektor 

perkebunan 
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Nurfitri 

Ardyani 

2017 

FE 

Universitas 

Widyatama 

Pengaruh Laba 

Bersih dan Arus 

Kas Operasi 

Terhadap Return 

Saham 

Variabel 

Dependen : 

Return Saham 

 

Variabel 

Independen : 

Laba bersih 

dan Arus Kas 

Secara parsial 

hanya laba bersih 

yang berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap return 

saham sedangkan 

arus kas tidak 

 

Perbandingan : 

Penelitian ini 

menggunakan 

sampel 

perusahaan 

manufaktur sektor 

industri barang 

konsumsi 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

menggunakan 

sampel sektor 

perkebunan 

Miranti 

dkk 

2017 

Jurnal Ilmiah 

Akuntansi 

STIE IBEK 

Pengaruh Laba 

Bersih dan Arus 

Kas Terhadap 

Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor 

Perbankan Yang 

Terdaftar Pada 

Indeks LQ 45 Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

 

Variabel 

Independen : 

Laba bersih 

dan Arus Kas 

Secara simultan 

dan parsial laba 

bersih, dan arus 

kas, berpengaruh 

secara signifikan. 

 

Perbandingan : 

Penelitian ini 

menggunakan 

sampel 

perusahaan 

perbankan. 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

menggunakan 

sampel sektor 

perkebunan 
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2.2.  Kerangka Pemikiran 

Laba bersih sebuah perusahaan sering dijadikan sebagai sebuah patokan 

maupun ukuran keberhasilan kinerja dalam sebuah perusahaan. Dapat 

diasumsikan bahwa semakin besar laba bersih yang dapat dicapai maka semakin 

berhasil pula kinerja perusahaan yang bersangkutan. Para investor menganalisis 

informasi akuntansi berupa laporan keuangan yaitu informasi laba. Laba sangat 

mempengaruhi investor dalam keputusan melakukan investasi.  

Kaitan antara laba dengan harga saham menurut Kusmuriyanto dan 

Mustagfiroh (2002:2) menyatakan sebagai berikut:  

“Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menunjukan eksistensi 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang di capai perusahaan maka 

orang-orang cenderung percaya bahwa perusahaan itu mampu betahan di 

tengah-tengah persaingan, keadaan ini akan menarik investor untuk 

memiliki saham tersebut. Sebaliknya perusahaan yang tidak mampu 

mencapai laba yang tinggi menunjukan bahwa rentabilitas perusahaan 

rendah sehingga mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan tersebut.”  

 

Menurut Husnan (2001:317) menyatakan kaitan antara laba bersih 

terhadap harga saham sebagai berikut:  

“Jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka 

harga saham akan meningkat”. 

 

Menurut Simamora (2000) menyatakan kaitan antara laba bersih terhadap 

harga saham sebagai berikut:  

“Jika laba suatu perusahaan menunjukkan peningkatan dari waktu ke 

waktu, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan tersebut, dengan demikian harga saham yang dimiliki oleh 

perusahaan akan semakin meningkat, sehingga return saham akan 

meningkat pula. Hal ini terjadi karena laba perusahaan pada akhirnya akan 
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meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang 

saham dalam bentuk naiknya harga saham”. 

 

Menurut Halim (2009:17) menyatakan kaitan antara laba bersih terhadap 

harga saham sebagai berikut:  

“Laba bersih sebuah perusahaan sering dijadikan sebagai sebuah patokan 

maupun ukuran keberhasilan kinerja dalam sebuah perusahaan. Hal ini 

tentu saja akan menjadi informasi yang penting bagi investor karena 

informasi laba ini akan memberikan perkiraan return yang akan diperoleh 

sehingga akan berimbas pada pergerakan harga saham karena terjadi 

permintaan dan penawaran saham”. 

 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh laba 

terhadap harga saham. Apabila perusahaan memiliki laba cukup tinggi maka 

kondisi perusahaan tersebut secara finansial dapat dikatakan baik dan harga saham 

cenderung akan tinggi (Christine, 2016).  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka terdapat paradigma 

penelitian sebagai berikut:                         

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Laba bersih 

(Dede Sahera, 2013), 

(Willianove, 2013), 

(Yorita, 2016), 

(Nurfitri, 2017). 

 

Harga saham 

(Suriani Ginting, 2013), 

(Erna endah dkk, 2012), 

(Sella Novita, 2014). 
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2.3  Hipotesis Penelitian  

Secara prosedur hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan 

kajian pustaka, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan 

kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan 

jawaban-jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis 

dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Menurut Sugiyono (2013:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.” 

Berdasarkan pada rumusan masalah, landasan teori dan beberapa 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Laba bersih tidak berpengaruh positif terhadap harga saham 

Ha : Laba bersih berpengaruh positif terhadap harga saham. 

 

 

 


