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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Semakin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia akan berdampak 

semakin  meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia yang ditandai 

dengan banyaknya perusahaan yang berdiri baik besar maupun kecil. Walaupun 

perusahaan-perusahaan yang berdiri tersebut memiliki jenis usaha yang berbeda-

beda tetapi pada dasarnya bertujuan sama yaitu mencari laba yang optimal. 

Banyaknya perusahaan yang muncul menyebabkan tingkat persaingan meningkat 

dan menuntut perusahaan untuk berusaha untuk melakukan investasi pada usaha 

yang menguntungkan. Keinginan dunia bisnis ini memiliki peran besar bagi 

perekonomian. Dan pasar modal merupakan salah satu cara bagi para pengusaha 

untuk mendapatkan dana tambahan, ataupun untuk melakukan investasi dalam 

jangka panjang.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan-perusahaan itu sendiri 

harus bersaing ketat agar dapat memberikan keuntungan dalam berinvestasi dalam 

bentuk saham yang ditanamkan dipasar modal untuk dapat menghasilkan suatu 

keuntungan yang berarti bagi perusahaan dan juga pemegang saham. Agar 

perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, perusahaan 

harus mengelola investasi ini dan juga dapat mengelola keuangan perusahaan.  

Pasar modal di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa 

tahun terakhir ini. Sehingga perkembangan pasar modal tersebut juga dapat 

mendorong kemajuan di berbagai bidang yang terkait dengan adanya pasar modal. 

Dari berbagai aspek, salah satu aspek yang mendapat perhatian dari para pelaku 

pasar modal. Setiap pelaku pasar modal memerlukan suatu alat untuk melakukan 

analisis dalam mengambil keputusan untuk dapat menentukan apakah akan 

menjual atau membeli saham yang berada di dalam bursa efek. 
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Pasar modal dalam perekonomian menjalankan dua fungsi sekaligus, 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana 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 issuer (dalam hal ini 

perusahaan emiten) dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan investasi 

tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal 

dapat dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh return bagi pemilik dana sesuai 

karakteristik investasi yang dipilih. 

 Peranan pasar modal tersebut menjadikan pasar modal menjadi suatu alat 

pembentukan modal melalui masuknya kelebihan dana yang terakumulasi pada 

modal perusahaan emiten. Pasar modal juga dapat mendorong pemerataan 

pendapatan karena pemilikan perusahaaan dapat menyebar pada berbagai lapisan 

masyarakat. Fungsi pasar modal yang penting ini menjadikan pasar modal 

menjadi sangat vital dalam perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. 

Sebelum perusahaan melakukan investasi maka perusahaan berkewajiban 

untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Investor harus 

menetapkan tujuan investasi dan besarnya dana yang akan diinvestasikan. 

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

usahanya untuk memperluas usahanya atau pun mencari keuntungan yang akan 

didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan, yang akan 

mendukung kegiatan perusahaan selanjutnya. Investasi merupakan salah satu 

suatu usaha yang membantu berbagai macam aktivitas yang ada dalam 

perusahaan, karenanya investasi memerlukan penanganan yang serius serta 

perhitungan yang matang. Setiap keputusan investasi yang diambil memiliki 

risiko yang akan ditanggung investor, baik dalam obligasi maupun saham. 
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Manajemen keuangan sangat membantu kelancaran kegiatan operasional 

perusahaan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen keuangan 

yang buruk dapat menghambat kegiatan perusahaan bahkan dapat mengakibatkan 

kebangkrutan. Dengan manajeman keuangan yang baik kita dapat mengetahui 

sejauh mana perusahaan dapat mengahasilkan laba dan sejauh mana perusahaan 

mengalami kerugian. 

Untuk mengambil keputusan dan penetapan suatu kebijakan yang tepat 

diperlukan suatu informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan 

diambil, yang tersedia secara tepat waktu, yang 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. 

Kurangnya pengelolaan dan pengendalian investasi dengan baik akan 

secara langsung akan merugikan perusahaan disebabkan selain sasaran investasi 

tidak tercapai, pendapatan juga akan berkurang. Dengan demikian investasi 

merupakan faktor yang sangat penting pada saat ini untuk diawasi melalui 

pengendalian manajemen yang memadai. 

Dalam perusahaan yang cukup besar diperlukan informasi-informasi baik 

yang menyangkut data finansial maupun data non finansial. Agar informasi 

tersebut benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

maka harus ada informasi-informasi tersebut sebelum diterapkan dalam 

melakukan investasi pada waktu yang akan datang. 

Saham dikenal dengan karateristik yang berisiko tinggi akan tetapi dengan 

tingkat pengembalian yang tinggi pula, yang berarti saham memberi peluang 

untuk memperoleh keuntungan yang tinggi akan tetapi juga berpotensi menerima 

risiko kerugian yang tinggi. Fluktuasi harga saham mengakibatkan investor dapat 

mendapatkan keuntungan maupun kerugian. 

Dalam melakukan analisa untuk menetapkan harga saham maka 

diperlukan suatu informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan yang 

merupakan salah satu sumber informasi dalam menilai kinerja perusahaan pada 

perusahaan yang menjual sahamnya, untuk memberikan analisis, penilaian, 
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rekomendasi, saran-saran, serta informasi yang objektif dimana informasi-

informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan yang relatif lebih baik. 

Tetapi suatu keadaan yang terjadi saat ini, peranan laporan keuangan sebagai 

suatu bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan anggapan bahwa laporan keuangan tidak begitu saja dapat dipercaya, 

maka  oleh sebab itu investor harus mempunyai kesanggupan untuk melihat 

kedepan dan memberi penilaian terhadap saham yang akan dimiliki dimasa yang 

akan datang. 

     BEJ mempunyai beberapa indeks, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), Indeks Harga Saham Individual (IHSI), Indeks Liquiditas BEJ (Indeks 

LQ 45). Indeks LQ 45 adalah mencerminkan indikator likuiditas dan nilai 

kapitalisasi pasar dari 45 emiten yang paling likuid dan besar nilai kapitalisasinya. 

Indeks ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk membentuk 

portfolio investasi.  

Analisis ini tentu tidak mengandalkan intuisi atau hal-hal yang tidak dapat 

diterima secara keilmuan, namun membutuhkan analisis yang rasional dan cermat 

terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan investasi. Faktor-faktor 

tersebut adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kondisi 

perekonomian, stabilitas nasional dan keadaan industri saat ini dan pada masa 

yang akan datang, faktor internal meliputi kinerja perusahaan dan masa depan 

perusahaan di masa yang akan datang.  

Perusahaan yang telah go public dapat menerbitkan saham sesuai 

kebutuhan perusahaan, akan tetapi  harus dapat menimbang atau menilai apakah 

nilai yang dikeluarkan sesuai dengan yang diinginkan. Melihat kemampuan 

Perusahaan berada dalam posisi yang sangat baik untuk menerbitkan saham, maka 

rencana dalam berinvestasi jangka panjang dalam bentuk saham dapat dilakukan 

Penerbitan saham oleh perusahaan merupakan salah satu aktivitas 

terpenting bagi perusahaan, maka investasi yang dilakukan pun merupakan suatu 

hal yang tidak dapat diabaikan. Disinilah informasi laporan keuangan dapat  

sedikitnya membantu pembeli saham untuk melakukan tindakan pembelian saham 
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yang akan diterbitkan, sehingga diharapkan kegiatan pasar efek  dapat dilakukan 

secara efektif. 

Berdasarkan uraian atas saham maka saham yang akan dikeluarkan 

perusahaan terbuka sangat penting. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

tentang harga saham tersebut khususnya berupa saham yang telah ada di bursa 

efek, menyangkut tentang besarnya harga saham yang dipengaruhi oleh informasi 

laporan keuangan perusahaan yang mengeluarkan saham. Oleh karena itu dalam 

penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul. 

 

“PENGARUH INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP 

PERUBAHAN HARGA SAHAM YANG TERGABUNG DALAM LQ 45 DI  

BURSA EFEK.” (studi survey.)    

 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis 

mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan analisis laporan keuangan pada perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. 

2. Seberapa besar pengaruh informasi laporan keuangan terhadap perubahan 

harga saham dalam LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Di dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengetahui penggunaan analisis laporan keuangan pada perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. 

2. Mengetahui  pengaruh informasi laporan keuangan terhadap perubahan harga 

saham dalam LQ 45 di Bursa Efek Jakarta..  
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

      Dari data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, berdasarkan hasil 

penelitian dan studi literature, khususnya yang berkaitan dengan saham dan 

manfaat informasi laporan keuangan, diharapkan karya tulis dapat berguna bagi:  

 

1. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan yang berinvestasi sebagai 

suatu bahasan ilmiah yang diharapkan menjadi tambahan informasi. Dan 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh informasi 

laporan keuangan terhadap perubahan harga saham yang tergabung dalam    

LQ 45 di pasar bursa efek. 

 

2. Penulis 

Penelitian ini berguna dalam rangka menambah pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti dan untuk melengkapi salah satu syarat yang 

diwajibkan dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi di 

UNIVERSITAS WIDYATAMA. 

 

3. Pihak-pihak lain 

Menambah wawasan mengenai pasar modal dan sebagai bahan masukan untuk 

penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pertimbangan untuk membuat 

laporan ilmiah yang mempunyai topik yang sama. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan yang pesat dalam ruang lingkup dan ukuran suatu 

perusahaan mengakibatkan jumlah saham  yang di keluarkan merupakan tanggung 

jawab perusahaan yang semakin besar, sehingga perusahaan akan menghadapi 

banyak masalah. Dalam setiap perencanaan  tahapan investasi yang terjadi dalam 

perusahaannya. Sedangkan di pihak lain, manajemen dituntut untuk mengelola 

perusahaan secara lebih efektif dan efisien. 
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Adapun pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) (2002:2) yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang lengkap, biasanya meliputi Neraca, laporan laba-rugi, 
laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara 
seperti misalnya: laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, 
dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul 
dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 
misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 
 
Salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan adalah kegiatan 

investasi. Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka  

memperluas usaha dan juga dana untuk perusahaan. Maka perusahaan yang telah 

go public dapat menjual saham-saham pada masyarakat. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:42)  efek adalah : 

“Efek adalah surat berharga, yaitu pengakuan utang, surat berharga 
komersial, saham obligasi, tanda bukti utang dan unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif. Termasuk dalam pengertian efek adalah 
kontrak berjangka.” 

 
Berdasarkan pengertian diatas, efek dapat diartikan sebagai suatu tempat 

usaha yang melibatkan banyak pihak para penanam investasi atau investor,dan itu 

merupakan surat utang yang diterbitkan. Disini masalah yang timbul itu harus 

dicermati oleh para pemilik saham yang menjual sahamnya, akan tetapi itu tidak 

sebanding dengan hasil yang akan didapatkan dari hasil saham yang akan dimiliki.  

   menurut situs Bursa Efek Jakarta, indeks LQ 45 adalah mencerminkan 

indikator likuiditas dan nilai kapitalisasi pasar dari 45 emiten yang paling likuid 

dan besar nilai kapitalisasinya. Indeks ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu sarana untuk membentuk portfolio investasi. Pada perusahaan yang relatif 

masih kecil dan dikelola secara sederhana, fungsi investasi  masih dapat secara 

langsung dilakukan oleh pemiliknya. Tetapi sejalan dengan perkembangan 

perusahaan maka aktivitas perusahaan akan semakin kompleks dan semakin luas 

ruang lingkupnya serta permasalahan yang dihadapinya. Hal ini disebabkan 

adanya keterbatasan jangkauan untuk melakukan analisis.  
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Sehingga dari perusahaan memerlukan suatu cara untuk menetapkan harga 

saham yang akan ditetapkan dengan melihat keuntungan atas laba perusahaan 

yang didapat dengan berapa jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan 

dan tidak mengganggu dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat 

mengelola perusahaan secara efektif, yaitu melalui analisis laporan keuangan 

akuntansi. 

 Dampak dari optimalisasi pasar modal menurut I Putu Gede Ary Suta 

(2000:19) adalah terciptanya stabilitas sosial ini terjadi karena ; 

Pertama, pasar modal menggunakan prinsip full disclosure. Prinsip    
ini menuntut perusahaan yang sudah go public membuka 
informasi tentang dirinya secara transparan pengungkapan 
usaha perusahaan tersebut tidak saja menyangkut soal 
prospek tapi juga risiko usaha. 

Kedua, dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke pasar 
modal, berarti memberi kesempatan kepada investor kecil  
untuk ikut memiliki perusahaan itu lewat pembelian saham 
sehingga kecemburuan sosial bisa di kurangi. 

 Ketiga, perusahaan yang masuk ke pasar modal itu memberi 
keuntungan baik secara politik maupun ekonomis. Secara    
ekonomis, perusahaan yang sudah masuk pasar modal tidak 
lagi semata-mata tergantung pada pemberian pinjaman bank, 
yang biasanya membebani debitur, baik dari segi bunga atau 
cara pengembalian. Sehingga membuat perusahaan itu harus 
bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik dan 
perusahaan bisa berjalan dengan fleksibel.  

 
Berdasarkan pemikiran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

pentingnya perusahaan yang memadukan segenap pengalaman, pengetahuan dan 

profesionalismenya dapat mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Perusahaan bekerja sama 

dengan para manajer terkait dapat menilai secara realistis sampai sejauh mana 

harga saham yang dicapai kemudian dengan harga saham yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Perusahaan juga melakukan pemantauan terhadap harga saham yang 

sudah dijalankan dan harga saham berikutnya yang masih harus diperbaiki 

sehingga pada akhirnya dapat mencapai harga yang sesuai dengan keinginan 

perusahaan penerbit saham dan berdasarkan beberapa faktor eksternal yaitu 

ekonomi masyarakat, keadaan politik, kebudayaan masyarakat, keadaan 
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keamanan dalam negeri, keadaan pasar ekonomi makro, dan kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah. 

Dengan adanya perusahaan yang melakukan analisis, kelemahan-

kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat didalam 

perusahaan dapat diperkecil dan dapat segera diperbaiki. Sehingga 

penanggulangannnya tidak semakin sulit. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas maka penulis 

dalam penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

 

“INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BERPENGARUH 

TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM GABUNGAN DALAM LQ 

45 DI BURSA EFEK.” 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, teknik penelitian yang dilakukan disini 

bersifat studi survey, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode 

deskriptif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, 

keadaan, variable, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan 

menyajikan apa adanya. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka 

memperoleh, mengumpulkan, dan menyusun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi dengan 

maksud untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Observasi  

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung secara langsung terhadap  objek yang akan diteliti. 
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian dengan cara membaca, mempelajari buku-buku referensi, dan 

sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam 

skripsi ini. 

Operasional Variabel 

 Untuk memenuhi tujuan penelitian diatas, dalam penelitian ini terdapat 

dua variable yaitu : 

1. Penggunaan Informasi Laporan Keuangan pada Perusahaan  

 yang Tergabung dalam LQ 45. 

2. Perubahan Harga Saham Perusahaan yang Tergabung dalam LQ 45 

      di Bursa Efek. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di pojok BEJ ITB jalan 

Ganesha no.10 Bandung dan BEJ (Bursa Efek Jakarta) jalan Sudirman Kav.52-53 

Jakarta 12190, Indonesia. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan april 

2005 sampai dengan selesai. 


