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ABSTRAK 

Kondisi keuangan dan kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu untuk mengambil keputusan dan 
penetapan suatu kebijakan yang tepat diperlukan suatu informasi yang 
berhubungan dengan keputusan yang akan diambil, tepat waktu, dapat ditelusuri 
kebenarannya, jelas, lengkap dan akurat. Dalam hal ini perusahaan akan 
menyusun suatu laporan keuangan yang dapat menggambarkan seluruh hasil 
kegiatan perusahaan pada akhir periode pembukuan, dan dapat digunakan sebagai 
alat bantu dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak intern maupun pihak 
ekstern perusahaan. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu 
negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi 
ekonomi dan fungsi keuangan.. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena 
pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu 
pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana 
(issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana 
dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan 
(return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan 
dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana 
dari operasi perusahaan. Pasar modal memiliki fungsi keuangan, karena pasar 
modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) 
bagi pemilik dana. Sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan 
adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat 
karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan, 
sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada 
waktunya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran 
masyarakat luas. Harga saham kapitalisasi besar akan mempengaruhi dari 
pergerakan indeks harga saham. Pihak ekstern akan menggunakan hasil dari 
analisis tersebut untuk dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam menilai 
kondisi keuangan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan 
membahas mengenai : 1) Informasi Laporan Keuangan, 2) Pengaruh informasi 
laporan keuangan terhadap perubahan harga saham di Bursa Efek. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan analisis 
laporan keuangan dan untuk mengetahui pengaruh informasi laporan keuangan 
terhadap perubahan harga saham di Bursa Efek.. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : Informasi Laporan Keuangan yang 
diterapkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 telah memadai 
akan tetapi informasi laporan keuangan masing-masing perusahaan tidak cukup 
berpengaruh terhadap perubahan dari naik atau turunnya harga saham di Bursa 
Efek. 
 
 
 
 
  


