
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semakin berkembanganya 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 semakin 

meningkat dan menuntut perusahaan untuk berusaha untuk melakukan investasi 

pada usaha yang menguntungkan. Keinginan dunia bisnis ini memiliki peran besar 

bagi perkembangan pasar modal merupakan salah satu cara bagi para pengusaha 

untuk mendapatkan dana tambahan, ataupun untuk melakukan investasi dalam 

jangka panjang. 

 Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perusahaaan-perusahaan itu sendiri 

harus bersaing ketat agar dapat memberikan keutungan dalam berinvestasi dalam 

bentuk saham yang ditanamkan dipasar modal untuk dapat menghasilkan sesuatu 

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 diberbagai bidang yang terkait dengan adanya pasar modal 

memerlukan suatu alat untuk analisa dalam mengambil keputusan  untuk dapat 

menentukan apakah akan menjual atau membeli saham yang berada didalam bursa 

efek. 

 Menurut Suad Husnan (1998;17) Pasar modal memiliki peran besar bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal pasar modal dalam perekonomian 

menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar 



 

 

modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan 

fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 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 utnuk kepentingan investasi  tanpa harus menunggu tersedianya dana dari 

operasi perusahaan. Pasar dapat dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar 

modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh return bagi 

pemilik dana sesuai karakter investasi yang dipilih. 

 Peranan pasar modal tersebut menjadikan pasar modal menjadi suatu alat 

pembentukan modal melalui masuknya kelebihan dana yang terakumuliatif pada 

modal perusahaan emiten. Pasar modal juga dapat mendorong pemerataan 

pendapatan karena pemilikan perusahaan dapat menyebar pada berbagai lapisan 

masyarakat. Fungsi pasar modal yang penting ini menjadikan pasar modal 

menjadi sangat vital dalam perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. 

 Menurut Abullah (1995;59) : “Pasar modal secara luas adalah tempat 

tersedianya kebutuhan keuangan dengan suatu sistem yang terorganisir seperti 

bank-bank komersial, pasar bursa sebagai pengelola pasar modal bertindak 

sebagai perantara dibidang keuangan serta surat-surat berharga dan secara khusus, 

pasar modal adalah tempat yang diperuntukkan untuk perdagangan saham-saham 

dan obligasi-obligasi dengan memanfaatkan jasa pialang, komisioner, dan para 

underwriter” 

Sebelum perusahaan melakukan investasi, investor harus menetapkan 

tujuan investasi dan besarnya dana yang diinvestasikan. Setiap keputusan 

investasi yang diambil memiliki risiko yang ditanggung oleh investor, baik 

investasi dalam obligasi maupun saham. Menurut Sunariah (2004;4) : “Investasi 

adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waku lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa 

yang akan datang. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu 

sumber pendapatan bagi perusahaan, yang akan mendukung kegiatan perusahaan 



 

 

selanjutnya”. Investasi merupakan salah satu 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. 

 Pada keadaan pasar yang efisien, pada saat laporan keuangan 

dipublikasikan akan terjadi lonjakan transaksi saham perusahaan yang 

bersangkutan sebagai reaksi investor terhadap informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ball dan Brown (1968) 

mendeklamasikan bahwa terdapat banyak reaksi atau perubahan volume transaksi 

saham yang bersangkutan pada hari-hari sekitar penerbitan laporan keuangan. Hal 

ini adalah suatu hal yang wajar terjadi karena dengan demikian salah satu fungsi 

laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi pengambilan keputusan investasi 

dapat dibuktikan. 

 Dalam menentukan harga saham, diperlukan suatu informasi akuntansi 

yang terdapat dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Hal ini 

sesuai menurut Hernanto (1991;11) bahwa dari adanya laporan keuangan 

perusahaan, manajemen dapat memperoleh informasi yang berfungsi antar lain 

sebagai berikut : 

“1.  Merumuskan, melaksanakan, dan mengadakan penilaian terhadap 

kebijakan kebijakan yang dianggap perlu, 

2. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau 

Aktivitas dalam perusahaan, 

3. Mempelajari aspek, terhadap kegiatan tertentu dalam perusahaan, 

4. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan” 

 

Tetapi pada keadaan yang terjadi saat ini , fungsi laporan keuangan 

sebagai suatu bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengalami penurunan. 

Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa laporan keuangan tidak begitu saja 

dapat dipercaya. Hal ini dilihat dari adanya pendapat yang mengatakan bahwa 

laporan keuangan tidak dapat begitu saja dipercaya. Seperti yang dikemukanakan 

oleh Cohen (1987;20) yang didasarkan pada beberapa argument sebagai berikut : 



 

 

“1.  Beberapa studi statistik yang menunjukan bahwa pendapatan 

perusahaan seperti halnya juga harga saham menunjukan pola acak 

yang dapat berarti bahwa perubahan pendapatan di masa lalu tidak 

dapat memberikan prediksi terhadap perubahan pendapatan ataupun 

harga saham di masa yang akan datang. 

2.   Meski pendapatan di masa lalu dapat memprediksi pendapatan di 

masa datang dalam teori pasar yang efisien namun hal tersebut telah 

terkandung dalam harga saham. 

3. Persepsi masyarakat terhadap akuntan publik masih rendah”. 

 

 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 kebenaranya, 

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 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 informsi yang 

menyangkut data finansial dan non finansial. Agar informasi tersebut benar-benar 

bermanfaat sesuia dengan kebutuhan yang diperlukan maka informasi tersebut 

harus ada, sebelum ditetapkan dalam melakukan investasi pada waktu yang akan 

datang. 

 Saham dikenal dengan karakteristik yang berisiko tinggi akan tetapi 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi pula, yang berarti saham memberi 

peluang untuk memperoleh keutungan yang tinggi, akan tetapi juga berpotensi 

menerima risiko kerugian yang tinggi. Fluktuasi harga saham mengakibatkan 

investor dapat mendapatkan keutungan maupun kerugian. 

 Dalam melakukan analisa untuk menetapakan 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, penelitian, 

rekomendasi, saran-saran, serta informasi yang objektif dimana informasi-

informasi tersebut berguna utnuk pengambilan keputusan yang relatif lebih baik. 

Salah satu informasi yang terdapat pula pada laporan keuangan adalah dengan 

peranan rasio profitabilitas (informasi laba). Sebagai suatu bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan anggapan 

bahwa rasio profitabilitas tidak begitu saja dapat dipercaya. Maka oleh sebab itu 

investor harus mempunyai kesanggupan untuk melihat kedepan dan memberi 

penilaian terhadap saham yang akan dimiliki di masa yang akan datang. 

 Kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang rendah sampai tinggi 

maupun kerugian yang rendah sampai tinggi  mengharuskan investor untuk 

melakukan analisis yang sesuai dengan keinginan investor sebelum melakukan 

keputusan investasi, maka investor tidak dapat menyatakan bahwa tujuan 

investasinya adalah unutk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 

 Setiap keputusan investasi memiliki risiko dan unsur ketidakpastian yang 

menyebabkan para pemilik dana akan memilih secara hati-hati jenis investasi 

yang mereka lakukan. Analisis ini tentu tidak dapat mengandalkan intuisis 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 meliputi kondisi 

perekonomian stabilitas nasional dan keadaan indusri 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 perusahaan merupakan 

suatu hal yang tidak dapat diabaikan, di sinilah informasi laba dapat sedikitnya 



 

 

membantu pembeli saham untuk melakukan tindakan pembelian yang akan 

diterbitkan sehingga diharapkan kegiatan pasar efek dapat dilakukan secara 

efektif. Informasi laba memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan perusahaan 

dalam menilai suatu keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha yang didapat 

perusahaan dari sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan dan sebagainya. Rasio profitasbilitas ini mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengasilkan laba melalui semua kemampuan. Rasio ini 

menunjukan seberapa besar prosentase pendapatan dan penjualan saham dalam 

bentuk surat berharga yang diminati masyarakat dapat menghasilkan keutungan 

yang besar dari keuntungan perusahaan yang didapat investor dapat melakukan 

suatu pertimbangan apakah akan membuat atau menjual saham perusahaan. 

 Dalam hal pemilihan suatu kelompok perusahaan, pada skripsi ini  penulis 

memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek. dengan jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

 Pada penelitian in fokus perhatian akan ditujukan kepada peningkatan 

pengaruh informasi laba dalam laporan keuangan utnuk pembuatan keputusan 

investasi. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu diadakan penelitian 

mengenai penurunan atau peningkatan pengaruh informasi laba sebagai 

instrument pengambilan keputusan. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul: 

“PENGARUH INFORMASI LABA TERHADAP PERUBAHAN 

HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu bagaimana pengaruh informasi laba terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 



 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Di dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah 

mengetahui pengaruh informasi laba terhadap perubahan harga saham pada 

perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

  

1.4  Kegunaan Penelitian  

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat 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 laba 

terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur 

2. Penulis  

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis tentang 

pengaruh informasi laba terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berfikir 

mengenai bidang analisis laporan keuangan dan bursa efek, mengetahui  

bagaimana laporan keuangan merupakan satu sumber yang penting untuk 

mengetahui kinerja keuangan terhadap perubahan harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 

1.5 Kerangka pemikiran  

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal 

sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang 

maka pasar uang (money market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat 

berharga jangka pendek. Pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari pasar 

keuangan (finance market) 



 

 

Menurut Sunariah (2004;11) : “Pasar uang adalah titik pertemuan antara 

permintaan dana jangka pendek dengan penawaran dana jangka pendek. 

Sedangkan pasar modal dirancang untuk investasi jangka panjang. Pasar yang 

memperdagangkan sertifikat bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang 

(SPBU), commercial paper, call money dan treasury bills. Sedangkan pasar 

modal memperjualbelikan instrument keuangan seperti, saham, obligasi, waran, 

right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan seperti opsi”.  

Para investor dipasar modal setiap saat harus membuat keputusan yang 

berkaitan dengan investasi investor tersebut. Keputusan tersebut ditujukan untuk 

memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian yang mungkin dialami 

oleh masing-masing investor. Keuntungan dan kerugian tersebut dapat terjadi 

karena harga saham setiap saat akan mengalami kenaikan atau penurunan yang 

disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi saham tersebut. Fluktuasi 

harga saham tersebut berkaitan erat dengan penawaran dan permintaan saham. 

Keputusan investasi berkaitan erat dengan informasi yang diperoleh oleh 

investor dan calon investor, agar dihasilkan keputusan yang relatif lebih 

menguntungkan. Keputusan investasi memerlukan serangkaian kegiatan yang 

sistematis dari mulai pengidentifikasian informasi untuk memprediksi trend, 

perhitungan risiko dan menentukan pilihan yang dianggap paling sesuai. 

Keputusan yang dibuat bukan hanya pada saham yang akan dibeli atau dijual 

tetapi juga pada saat mana setiap keputusan yang dilakukan informasiyang 

dibutuhkan oleh investor dapat beraneka ragam seperti informasi mengenai harga 

saham, tentang trend yang terjadi pada industri, onformasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan perusahaan. Seluruh informasi yang dianggap relevan akan 

digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan 

investasi. 

Menurut Suad Hunsan (2001;349) dalam analisis sekuritas dikenal dua 

buah pendekatan dasar yang sering digunakan oleh invetor yaitu analisis teknikal 

dan analisis fundamental. Analisis teknikal didasarkan pada : 

 

 



 

 

1. Harga saham mencerminkan informasi yang relevan 

2. Informasi tersebut ditunjukan oleh perubahan harga di masa lalu 

3. Perubahan harga akan mempunyai pola tertentu 

Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan 

kapan kan membeli atau menjual saham atau dengan kata lain memprediksi 

gerakan saham, dengan memanfaatkanm indikator-indikator teknis atau 

menggunakan analisis grafis. 

Pada analisis fundamental dicoba untuk memperkirakan harga saham di 

masa yang akan datang dengan mengestimasikan nilai faktor-faktor fundamental 

yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menetapkan 

hubungan variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Karena 

faktor yang mempengaruhi harga saham sangat banyak maka dalam analisis 

fundamental diperlukan bebrapa tahap yaitu menganalisis kondisi makro ekonomi 

atau pasar, analisis industri, dan diakhiri oleh analisis kondis spesifik perusahaan. 

 Penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah dengan judul “Pengaruh 

Perubahan Harga Saham Perusahaan yang Tergabung dalam LQ 45 terhadap 

Indeks Saham (LQ 45) di Bursa Efek Jakarta” yang disusun oleh Hilmy Sundara 

(01.96.337) di Universitas Widyatama. Dengan penjelasan bahwa pasar modal 

memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam mempertemukan antara yang 

membutuhkan modal dengan fihak yang memiliki kelebihan modal. Saham 

merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

modal atau dana secara cepat. Harga saham berubah berfluktuasi sehingga dapat 

menarik para investor. Dan keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar.  

 Informasi laba (rasio profitabilitas) mempunyai kemampuan dalam 

menghasilkan laba melalui semua kemampuan dari sumber, seperti penjualan, kas, 

modal, dan sebagainya. Penulis memiliki perkiraan bahwa informasi laba 

memiliki hubungan sebagai penetapan harga pertama kali pada saham yang akan 

diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Informasi laba yang diambil yaitu 3 faktor 

diantanya adalah Return On Assets (ROA) 

 



 

 

Hal ini disebabkan karena faktor tersebut merupakan rasio yang 

mendukung perusahaan dalam mengambil keutungan dengan berbagai 

kemampuan dan sumber yang dimiliki oleh perusahaan, seperti penjualan dan kas. 

Pendapatan perusahaan yang tinggi dapat menimbulkan dampak bagi perusahaan 

akan penilaian dan kinerja perusahaan pendapatan yang tinggi dapat menimbulkan 

laba yang tinggi pula secara umum, dikarenakan dengan pendapatan yang tinggi 

maka perusahaan akan menyesuaikan biaya yang akan dikeluarkan investor lebih 

tertarik dari hasil laba yang dihasilkan perusahaan sebagai acuan untuk 

mendapatkan deviden yang tinggi 

 Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar modal yang harga 

sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Informasi-

informasi yang relevan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu : 

1. Bentuk Efisiensi Bentuk Lemah (weak form efficiency) 

Bentuk pasar modal  ini menjelaskan dimana harga-harga mencerminkan 

semua informasi yang ada pada harga diwaktu masa lalu. Dalam keadaan 

seperti ini pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keutungan di atas normal 

dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan atas informasi harga 

diwaktu yang lalu. 

2. Bentuk Efisiensi Setengah Kuat (Semi Strong form Efficiency) 

Bentuk pasar modal ini menjelaskan dimana harga-harga bukan hanya 

mencerminkan harga-harga diwaktu yang lalu, tetapi semua informasi yang 

dipublikasikan 

3. Bentuk Efisiensi yang Kuat (Strong Form Efficiency) 

Bentuk pasar modal ini menjelaskan dimana harga tidak hanya mencerminkan 

semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang bisa 

diperoleh dari analisis fundamental tetang perusahaan dan perekonomian. 

 

Terdapat banyak sekali informasi yang dapat mempengaruhi harga saham 

yang bisa berasal dari internal atau eksternal perusahaan diantaranya aliran kas, 

keadaan pasar global, peraturan pemerintah. Namun dalam hal ini penulis akan 

membahas tentang pengaruh informasi laba yang dalam hal ini berupa rasio 

profitabilitas terhadap harga saham 



 

 

 Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pentingnya perusahaan yang memadukan segenap pengalaman, pengetahuan dan 

profesionalismenya dapat mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam 

memecahkan masalah dan mengambil 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.  

 Dengan adanya perusahaan yang melakukan analisis, kelemahan-

kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat didalam 

perusahaan dapat diperkecil dan dapat segera diperbaiki sehingga 

penanggulangannya tidak semakin sulit. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas maka penulis 

dalam penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

“INFORMASI LABA BERPENGARUH TERHADAP PERUBAHAN 

HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 

BURSA EFEK INDONESIA.” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam melakukan Penelitian ini, teknik penelitian yang dilakukan di sini 

bersifat studi survey, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode 

asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang 

dihubungkan. 

 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. Penelitan Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian dengan cara membaca, mempelajari buku-buku referensi dan 

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

skripsi ini. 

2    Studi Dokumentasi  

Pengungkapan laporan keuangan, dan manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan, jurnal-jurnal ilmiah, rujukan serta referensi lainnya. 

 

Operasionalisasi Variabel 

 Untuk memenuhi tujuan penelitian di atas, dalam penelitian ini terdapat 2 

variabel yaitu : 

1. Penggunaan informasi laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

2. Perubahan Harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu  Penelitian  

  Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitan di Pojok Bursa 

Universitas Widyatama. Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini dimulai pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


