
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Tentang Pengaruh 

Definisi pengaruh (influence) menurut The American Heritage Dictionary 

(1996) adalah sebagai berikut : 

“A power affecting person, thing, or course of events, especially on that 

operates without only direct or opponent effort”. 

 

Secara etimologi, kata pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002:849) adalah “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (barang 

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari informasi laba terhadap harga saham. 

 

2.2 Definisi Tentang Informasi 

Pengertian informasi menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (1991) 

adalah sebagai berikut  : 

“Pengertian, keterangan, pembertitahuan kabar atau berita tentang sesuatu; 

atau keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di dulu 

bagian-bagian amanat amanat itu.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini informasi adalah 

sesuatu yang berguna yang dapat membantu suatu badan atau perorangan dalam 

menentukan suatu keputusan.  

Kehandalan dari informasi sangat diperlukan perusahaan. Informasi 

penting bagi semua perusahaan, karena bagaimana akuntan membantu 

menyediakan dan mengevaluasi informasi, selain juga memanfaatkan informasi 

secara efektif agar dapat dimanfaatkan untuk membantu mengambil keputusan. 

 



 

 

2.3 Laba  

2.3.1 Pengertian Laba 

Laba dapat diartikan sebagai suatu penigkatan dalam ekuitas pemilik yang 

dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan, sedangkan penurunan 

dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang tidak 

menguntungkan disebut rugi. Banyak orang mengaitkan laba dengan kelebihan 

pendapatan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Pengertian Laba menurut SAK (IAI;2002;25,1) adalah sebagai berikut: 

“Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 

perubahan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu 

perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil 

keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu 

perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga sering kali 

digunakan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas 

di masa yang akan datang, informasi tentang kemungkinan perubahan 

kinerja juga penting dalam hal ini.”  

 

Menurut Hendriksen (2000:329) terdapat tiga konsep laba yaitu : 

1. Tingkat Struktural/ sintaksis  

Pada tingkat ini pendekatan laba dilakukan melalui aturan-aturan yang 

mendefinisikannya. Meskipun akuntansi memberikan kata-kata “manis” pada 

interpretasi dunia nyata atas laba akuntansi (umumnya laba ekonomi) atau 

dampak perilakunya (baik kemampuan prediktifnya maupun relevansi umum 

dalam proses keputusan), mereka umumnya mendasarkan prinsip dan aturan pada 

premis yang mungkin  tidak berkaitan dengan fenomena dunia nyata atau 

pengaruh perilaku. Akuntan seringkali menggunakan istilah-istilah akuntansi 

sehingga mereka cenderung menerima hal itu sebagai interpretasi dalam dunia 

nyata. 

Laba akuntansi yaitu penjumlahan dari bannyak pos-pos positif dan pos-

pos negatif dimana banyak bagiannya yang tidak mengandung makna interpretif 

dan jumlahnya material, maka laba bersih yang dihasilkan juga kurang 

mengandung makna interpretif, walau laba bersih mungkin berrisi informasi pasar 

modal. FASB Statement of Financial Accounting Concept No :1 menganggap 

bahwa laba  akuntansi merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan 



 

 

dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan sebagai prediksi arus kas yang akan 

datang. Ada dua pendekatan pengukuran lana pada tingkat struktural ini, yaitu : 

a. Pendekatan transaksi terhadap pengukuran laba, yakni merupakan pendekatan 

yang lebih konvensional yang digunakan oleh para akuntan. Pendekatan ini 

melibatkan pencatatan perubahan dalam menilai aktiva dan kewajiban bahwa 

perubahan ini merupakan akibat dari transaksi. 

b. Pendekatan aktivitas dalam pengukuran laba, yaitu memusatkan pada 

deskripsi aktivitas sebuah perusahaan dan bukan pada pelaporan transaksi. 

Laba diasumsikan timbul bila aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian 

tertentu terjadi, tidak hanya sebagian hasil dari transaksi spesfik. 

 

2. Tingkat Semantis/Interpretatif 

Pada tingkat ini, pendekatan laba dilakukan melalui hubungannya dengan 

realitas ekonomi yang paling mendasar. Konsep laba ini menunjukan dua hal yaitu  

a. Konsep pemeliharaan modal (Capital Maintenance). Menurut konsep laba ini 

laba komfrehensif merupakan perubahan dalam modal sendiri (aktiva bersih) 

suatu kesatuan usaha selama suatu periode. 

b. Konsep maksimilisasi laba (Income Maximazing). Menurut konsep ini 

pengujian keberhasilan/kegagalan operasi suatu perusahaan merupakan upaya 

untuk melihat sejauh mana kas yang diterima kembali melebihi (atau kurang 

daripada) kas yang dikeluarkan (diinvestasikan) dalam jangka panjang. 

 

3. Tingkat Pragmatis  

Pada tingkat ini, pendekatan laba dilihat dari tingkah laku penggunanya, 

tanpa memperhatikan bagaimana laba itu diukur ataupun pengertian konsep 

pragmatis dari laba itu sendiri, berkaitan dengan proses pengambilan keputusan 

investor terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal dari manajemen 

dan reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan. (Hendriksen, 2000:332-

337). 

 

 



 

 

Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba-rugi terdiri dari 

beberapa jenis diantaranya adalah : 

1. Laba Kotor, merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok 

penjualan. 

2. Laba operasi, merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk ke rencana 

perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi  yang 

diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. 

3. Laba sebelum pajak, merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil dan 

dikrangi biaya-biaya d luar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak 

tetentu, terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting 

karena menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perushaan. 

4. Laba sesudah pajak/ laba bersih, merupakan laba sebelum pajak dikurangi 

dengan pajak. Hasil operasi suatu perusahaan umumnya dirangkum dalam 

suatu bagan utama, yaitu laba bersih. Tetapi walaupun demikian, laba bersih 

ini belum dianggap ringkas, oleh karena itu digunakan indicator lainnya yang 

lebih ringkas, yaitu Earning per Share. 

 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Laba 

 Menurut Hendriksen (2000;331) tujuan pelaporan laba adalah 

memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan 

dalam laporan keuangan. Sedangkan salah satu tujuan dasar yang diasumsikan 

paling penting untuk semua pemakai laporan keuangan adalah kebutuhan untuk 

semua pemakai laporan keuangan adalah kebutuhan untuk membedakan antara 

modal yang diinvestasikan dan laba antar saham dan arus kas sebagai bagian dari 

proses deskriftif dan akuntansi. Tujuan yang lebih spesifik mencakup : 

1. Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen 

2. Penggunan angka laba historis untuk membantu meramalkan arah masa depan 

dari perusahaan atau pembagian deviden masa depan 

3. Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai pedoman untuk 

keputusan manajerial masa depan. 

 



 

 

2.4 Informasi Laba  

 Informasi laba yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

mengambil informasi dari rasio profitabilitas karena  rasio mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, dan modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan sebagainya. 

 Perusahaan diharapkan memiliki laba yang besar karena ini akan 

mempengaruhi harga saham semakin tinggi. Hal ini di dukung oleh temuan Black 

(1998) yang menyatakan bahwa laba berhubungan positif dengan nilai pasar 

ekuitas. 

Statement of Financial Accounting Concept No.1, manfaat informasi laba 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Manfaat informasi laba adalah sebagai salah satu parameter untuk 

mengukur kinerja manajemen dapat digunakan untuk membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam jangka panjang, 

memprediksi laba dan menaksir resiko dalam investasi atau meminjamkan 

dana.” 

 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Salah satu tugas pennting manajemen atas investor setelah akhir tahun 

adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

laporan keuangan yang sudah disusun dan sebaiknya laporan keuangan yang 

diyakini kewajarannya. 

 Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi yang dibaca 

dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih mendalam. Hubungan 

satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi 

keuangan perusahaan serta menunjukan bukti kebenaran penyusunan laporan 

keuangan. 

 Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata Analisis dan Laporan 

keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, maka penulis akan menjelaskan 

arti dari masing-masing kata tersebut. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:189) 

pengertian Analisis dan laporan keuangan adalah :  



 

 

“Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi 

berbagai unit terkecil.” 

“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas 

(Dana).” 

 

Jika kedua pengertian ini digabungkan, menurut Sofyan Syafri 

Harahap(2001:190) maka pengertian analisis laporan keuangan adalah:  

“Menguraikan pos-pos laporan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna 

antara satu dengan yang lainnya dan antara data kuantitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui laporan keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan.” 

 

 Informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambah visi dari 

sisi lain, memperdalam informasi dari data yang terdapat dalam suatu laporan 

keuanagn konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil 

keputusan. Laporan keuangan bias saja menyembunyikan suatu informasi yang 

salah tetapi akuntansi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang sifatnya objektif dan 

ilmiah. Hasil analisis laporan keuangan bisa menghilangkan situasi duga-menduga 

ketidakpastian, pertimbangan pribadi dan sebagainya. Hal ini akan memperkuat 

keyakinan kita pada informasi yang ada sehingga keputusan yang diambil lebih 

tepat. 

 Analisis laporan keuangan difokuskan pada hal tertentu, mulai dari 

kualitas laporan, pendapat akuntan, bonafiditas auditor yang memeriksa, praktek 

dan prinsip akuntansi yang digunakan, jenis dan kelengkapan laporan akuntansi 

juga dilihat tingkat perbandingannya, updatenya, apakah dikonsolidasi dengan 

anak perusahaan atau afiliasi dan sebagainya. 

 

2.5.2 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan  

 Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat dilihat 

perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan alat-alat 

pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang 

dibudgetkan atau laporan keuangan perusahaan lainnya. 



 

 

  Teknik analisis yang biasa digunakan dalam laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode atau teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (Trend Percentage Analisis), adalah suatu 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase perkomponen atau common size statement, adalah 

suatu metode analisis untuk mengetahui proses prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap modal aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi ongkosnya yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dari neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

 

2.5.3 Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, 

kas, dan modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Penulis 

memiliki perkiraan bahwa informasi laba memiliki hubungan sebagai penetapan 

harga pertama kali pada saham yang akan diterbitkan dibursa efek Indonesia. 



 

 

Informasi laba yang diambil yaitu 3 faktor diantanya adalah Return On Equity 

(ROE), Return On Assets (ROA), dan Net Profit Margin (NPM). 

Rasio profitabilitas ini terdiri dari : 

a. Profit Margin 

Rasio ini menunjukan seberapa besar prosentase pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

 

   Pendapatan Bersih  

Profit Margin =  

        Penjualan 

  

b. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. 

Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Jadi ini berarti bahwa aktiva lebih 

cepat berputar dan meraih laba. 

 

   Penjualan Bersih 

ROA =   

      Total Aktiva 

 

c. Return on Equity (ROE) 

Ratio ini menunjukan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari 

modal pemilik. Semakin besar maka akan semakin baik. 

 

  Laba Bersih  

ROE =   

      Total Modal (Equity) 

 

d. Operation Ratio  

Menunjukan biaya operasi per rupiah penjualan, makin besar rasio ini maka 

makin buruk. 

 

   HPP + Total Biaya 

Rasio Operasi =  

   Penjualan Netto 

 



 

 

e. Contribution Margin 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan 

menutupi biaya tetap atau biaya operasional lainnya. 

 

        Laba Kotor 

CM =  

        Penjualan  

 

 Melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan (dalam hal 

ini untuk mengetahui informasi laba perusahaan)  sangat bermanfaat dan menjadi 

keharusan pula bagi setiap perusahaan dalam rangka untuk mengetahui keadaan 

dan perkembangan dan perusahaan yang bersangkutan, terutama bagi pimpinan 

atau manajer perusahaan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan 

kekuatan-kekuatan perusahaan yang terjadi selama periode tersebut. 

Salah satu faktor yang sangat penting sehubungan dengan diadakannya 

analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan yaitu dengan melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan yang berperan dalam berbagai hal seperti 

a. Menentukan laba periode yang akan datang 

b. Mengambil keputusan untuk investasi 

c. Dapat meningkatkan efisiensi 

d. Dapat menentukan kebijakan antisipasi hutang 

e. Dapat menentukan kebijakan di masa depan  

 Di samping itu dengan menganalisis laporan keuangan dapat diketahui 

kondisi keuangan dan kinerja keuangan, dan efisiensi dari manajemen pada suatu 

periode tertentu 

 

2.6 Pengertian Pasar Modal Indonesia  

 Pasar modal Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. 

Lembaga ini ada ketika pemerintah Belanda amat membutuhkan lembaga yang 

memperdagangkan efek-efeknya ditanah jajahannya. Pada tanggal 14 desember 

1912 memilih Batavia (Jakarta) sebagai penyelenggara bursa efek yang digunakan 

untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk berupa saham dan obligasi 

guna membiayai perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. 



 

 

 Setelah merdeka kegiatan di pasar modal dihidupkan kembali dengan di 

pasarkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950. Pasar 

modal Indonesia yang memerlukan sumber pembiayaan yang besar oleh karena 

itu pemerintah pada tanggal 1 september 1951 dikeluarkan Undang-undang 

darurat no.13, tentang bursa dan ditetapkan sebagai UU Bursa no. 15 1952. 

berdasarkan undang-undang tersebut pada tanggal 3 juni 1952 Menteri Keuangan 

Soemitro Djojohadikusumo meresmikan kembali Bursa Efek Jakarta yang 

berkantor di gedung De Javashe Bank (Bank Indonesia, Jakarta-kota), sekarang di 

jalan jendral Sudirman no.52-53 Jakarta 12190. 

 Dengan berbagai kebijakan dari Undang-undang sampai keputusan dari 

Bapepam yang menarik para investor untuk melakukan transaksi di bursa efek 

mengakibatkan pasar modal Indonesia berkembang pesat. Menurut  Undang-

Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal memberikan pengertian yaitu: 

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

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

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek” 

 

 Pasar modal adalah sumber dana segar jangka panjang bukan hanya 

sebagai wahana sumber pembiayaan, tetapi sarana investasi yang melibatkan 

seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia dalam negeri maupun tempat-

tempat yang tersebar di luar negeri, yang memanfaatkan pasar modal sebagai 

sarana investasi bukan hanya pemilik modal lokal tapi juga pemodal asing. 

 Dari hal seperti diatas dapat kiranya menjadikan peluang sekaligus 

tantangan bagi pasar modal Indonesia untuk dapat berkembang secara efisien, 

sehingga pada akhirnnya investasi dapat menjadi menarik bagi para investor baik 

local maupun asing. Pasar modal Indonesia harus mampu bersaing atau paling 

tidak sejajar dengan pasar modal dinegara lain. 

 

 

 

 



 

 

Instrumen Pasar Modal 

 Instrumen pasar adalah semua surat-surat berharga yang diperdagangkan 

di bursa efek. Dan instrument pasar yang beragam merupakan salah satu indikasi 

kemajuan pasar modal. Di samping saham, pasar modal tidak memiliki instrument 

lain seperti saham, obligasi, reksadana. Lahirnya instrument baru berupa 

reksadana terbuka ikut memberikan masukan besar dalam pengembangan pasar 

modal di Indonesia. 

Menurut Standar Akuntasi Keuangan (2002:42) tentang 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 jangka 

panjang.”  

 

Saham  

 Saham Merupakan suatu bentuk penyertaan modal (equity capital) atau 

bukti tentang kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham dapat menarik bagi 

investor karena berbagai alasan diantaranya, membeli saham merupakan cara 

untuk mendapatkan kekayaan besar dengan relatif cepat, saham dapat 

memberikan penghasilan tambahan (dividend). Sifat dasar investasi saham adlah 

memberikan peran bagi investor dalam laba perusahaan. Peran serta yang 

merupakan sumber nilai dari saham sehingga setiap pemegang saham memperoleh 

kepemilikan perusahaan sesuai dengan saham yang dimiliki dan berhak atas laba 

dari perusahaan. 

 Saham biasa merupakan saham yang menempatkan para pemilki untuk 

terakhir terhadap pembagian deviden, ddan hak atas kekayaan perusahan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Right merupakan surat berharga yang 

memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan 

emiten. Waran adalah  hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga 

yang sudah ditentukan. 

 Saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang 



 

 

dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal 

yang mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. 

 

2.6.1 Pasar Modal yang Efisien 

 Secara formal pasar modal yang efesien didefinisikan sebagai pasar yang 

harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. 

Semakin cepat informasi baru tercerminpada harga sekuritas, semakin efesien 

pasar modal tersebut. Dengan demikian akan sangat sulit bagi para pemodal untuk 

memperoleh tingkat keutungan diatas normal  secara konsisten dengan melakukan 

transaksi pedagangan di bursa efek.  

Dalam pasar modal yang efisien, perubahan harga saham mengikuti pola 

random walk. Seperti penemuan ide-ide biasa lainnya, konsep pasar modal yang 

efissien merupakan produk sampingan penemuan yang kebetulan. Pada tahun 

1953 Kendall melakukan penelitian, penelitian ini menunjukan bahwa tidak 

didapatkan siklus perubahan harga yang regular dari komoditi-komoditi yang 

diamati. Harga-harga seolah-olah “berkelana” tidak tentu arah. Dengan kata lain, 

harga komoditi-komoditi tersebut nampaknya mengikuti random walk. 

 

Tiga Bentuk Teori Pasar Modal yang Efisien  

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 : 

4. 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 diatas normal 

dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan atas informasi harga 

diwaktu yang lalu. 

5. 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. Dengan kata lain, para pemodal tidak bisa memperoleh tingkat 

keuntungan diatas normal dengan memanfaatkan public information. Para 

peneliti telah menguji keadaan ini dengan melihat peristiwa-peristiwa tertentu 

seperti, penerbitan saham baru, pengumuman laba dan deviden, perkiraan 

tentang laba perusahaan, perubahan praktek-praktek akuntansi, merger, dan 

pemecahan saham. Kebanyakan informasi-informasi ini dengan cepat dan 

tepat dicerminkan dengan harga saham. 

6. 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. 

Dalam keadaan semacam ini pasar modal akan seperti rumah lelang yang 

ideal: harga selalu wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh 

perkiraaan yang lebih baik tentang harga saham. Kebanyakan test dalam 

bentuk ini dilakukan terhadap prestasi berbagai portofolio yang dikelola secara 

professional. Studi-studi ini menunjukan bahwa setelah kita 

mempertimbangkan perbedaan risiko, tidak ada sesuatu lembaga pun yang 

mampu mengungguli pasar secara konsisten dan bahkan perbedaan prestasi 

masing-masing portofolio tidaklah lebih besar dari apa yang kita harapkan 

secara kebetulan. 

 

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. Jika laba suatu perusahaan tinggi maka 

diharapkan harga saham menjadi tinggi. Laba diharapkan berpengaruh positif 

dengan harga saham. Hal ini di dukung oleh Atmini (2001) yang menemukan 

bahwa besarnya laba berpengaruh signifikan dan berhubungan posiif dengan nilai 

pasar ekuitas. 

 



 

 

2.7 Harga Saham 

  Perusahaan yang hendak menerbitkan saham dibursa efek haruslah 

perusahaan yang sudah go public. Pada waktu perusahaan akan melakukan 

perencanaan untuk melakukan anggaran dasar perusahaan, diharapakan sesuai 

dengan anggaran dasar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Bila perusahaan akan menerbitkan saham, maka 

perusahaan diharuskan untuk menyetorkan sejumlah uang yang dijadikan sebagai 

modal dasar bagi perusahaan dan harga jual saham yang akan ditawarkan 

ditentukan oleh perusahaan berdasarkan dengan dengan modal awal yang telah 

disetor oleh perusahaan pada pasar  perdana. Saham yang ditawarkan pada pasar 

perdana telah ditentukan oleh perusahaan baik dari harga dan jumlah saham yang 

dijual. Tetapi kondisi pasar efek bisa sulit untuk diprediksi, karena antara keadaan 

dimana tingkat harga akan mengalami peningkatan atau penurunan. Perubahan 

keadaan pasar pada umumnya disebabkan oleh kemampuan dari pasar yang dapat 

menyerap, akan tetapi dapat pula dari sikap investor, aktivitas perekonomian dan 

tindakan/kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi  dalam 

tingkat nasional. Dalam melakukan penjualan saham di bursa efek dapat diatur 

berdasarkan harga saham yang dijual dipasar modal dalam berbagai tingkatan. 

Menurut Djoko Susanto dan Agus Sahardi (2002:135)  bahwa fraksi harga yang 

diterapkan oleh Bursa Efek Jakarta dibagi dalam tiga kelompok harga yaiut : 

1. Untuk harga dibawah Rp.500.- fraksi harga yang digunakan adalah 

Rp.5.- 

2. Untuk range harga dari RP.500.- sampai Rp.5000.- fraksi harga yang 

digunakan adalah Rp. 25.- 

3. untuk harga diatas Rp.5000.- fraksi harga yahg digunakan adalah 

Rp.50.- 

 

Indeks Harga  

 Indeks adalah suatu komposisi yang memberikan batasan kinerja bagi 

sekumpulan dana, kecuali ada hal-hal khusus, setiap total tingkat pengembalian 

indeks memperhitungkan perubahan harga dan peneneman kembali deviden atatu 

harga yang dibayarkan oleh obligasi sesuai dengan periode tertulis pada obligasi 



 

 

tersebut. Perlu dicatat bahwa gambaran kinerja yang dimuat dalam indeks tertentu 

tidak memasukan biaya transaksi maupun ongkos manajemen, yang mana jika 

ikut diperhitungkan akan menurunkan nilai total tingkat pengembalian. 

 Suatu indeks diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati 

pergerakan harga dari sekuritas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa 

Efek Indonesia diantaranya yaiut pergerakan-pergerakan harga untuk saham biasa 

san saham prepferen. IHSG mulai pertama kali diperkenalkan pada tanggal 10 

Agustus 1982, dengan jumlah saham yang tercatat adalah sebagai tiga belas 

saham. 

 Metode perhitungan indeks seperti halnya perhitungan indeks di bursa 

lainnya, indeks  di Bursa Efek Indonesia adalah indeks yang menggunakan rata-

rata tertimbang dari nilai pasar (market Value weighted average index) rumus 

dasar qperhiutngan (menurut Bursa Efek Indonesia )adalah : 

 

  Nilai Pasar  

Indeks =                               x 100 

    Nilai Dasar 

 

Nilai pasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali harga dasar pada 

nilai dasar. 

 

Harga Teoritis  

 Salah satu faktor yang harus dihitung dalam melakukan penyesuaian nilai 

dasar adalah harga teoritis. Harga teoritis  tentunya juga berfungsi sebagai 

pedoman dalam tawar-menawar saham. Bila tidak terjadi pembentukan harga baru 

hingga akhir dari bursa setelah stock split saham tersebut efektif, maka harga 

teoritis akan tercantum dalam laporan daftar efek di Bursa Efek Jakarta. Dengan 

demikian pengguna informasi akan mengetahui bahwa harga tersebut bukan harga 

akhir sebelumnya melainkan harga teoritis 

Formula perhitungan harga teoritis : 

 Berikut ini daftar corporate action yang menyebabkan adanya harga 

teoritis Stock split 



 

 

 Perhitungan teoritis saham disebabkan Stock Split dan nilai nominal nol 

jadi sebagai berikut:  

  bc 

HT  =  

  N 

 

Keterangan  

HT = Harga teoritis  

Bc  =  Harga akhir tahun dengan nilai nominal lama (harga saham) 

 

 Nilai nomina lama      na  

n = _______________ =  ___ 

 Nilai Nominal baru     nb 

 

 Sering kali emiten memberikan saham bonus yang disertai dengan deviden 

saham pada waktu yang bersamaan, misalnya rasionya a : b dan c : d. untuk kasus 

ini diperhitungkan harga teoritis adalah sebagai berikut : 

 

            1 

HT =  x  bc 

  (1+b/a + d/c) 

 

 Perhitungan harga teoritis saham karena adanya penawaran HMETD (hak 

memesan efek terlebih dahulu) atau right issue dengan rasio  a : b  (sejumlah a 

saham lama mendapat hak untuk membeli sejumlah saham b saham baru) dan 

harga pelaksanaan adalah : 

 

       ( b + bc ) + ( b x hr ) 

HT =  

              ( a + b ) 

 

Keterangan : 

HT  =  Harga teoritis 

Hr  =  Harga pada saat cum 

Hr   =  Harga pelaksanaan hak (exercise price), harga yang telah ditetapkan 

emiten untuk membeli satu saham baru 

 



 

 

Pembulatan Harga Teoritis  

Penyesuaian jumlah saham adalah corporate action. 

 Untuk melakukan penyesuaian nilai dasar, jumlah saham setelah corporate 

action harus disesuaikan dan dihitung dengan formula sebagai berikut : 

Penyesuaian jumlah saham karena memberikan saham bonus/deviden dengan 

rasio a : b (sejumlah a saham lama mendapatkan sejumlah b saham baru) 

 

  ( a + b )  

JSB =   x   JSS 

       b 

 

Keterangan : 

JSB =  Jumlah saham setelah melakukan corporate action (stock split) 

JSS =  Jumlah saham sebelum melakukan corporate action (stock split) 

b    =  Faktor split (nl : nominal lama / nb : nominal baru ) 

 

Jika emiten memberikan saham bonus dan deviden saham misalnya rasionya 

adalah a, b, dan c,d. maka jumlah saham setelah corporate action adalah  

 

JSB  =  (1 – b/a +d/c )x JSS 

 

Keterangan  

JSB   =   Jumlah saham setelah melakukan corporate action (stock split) 

JSS   =   Jumlah saham sebelum melakukan corporate action (stock split) 

b/a d/c  =  Rasio perbandingan  

 

 Penyesuaian jumlah saham akibat HMETD (hak memesan efek terlebih 

dahulu) dengan ratio a : b perhitungan jumlah seham kaena HMETD sama dengan 

bentuk deviden. Formula yang digunakan adalah : 

 

  ( a + b )  

JSB =   x   JSS 

       B 

 

 

 



 

 

Formula Penyesuaian Nilai Dasar 

 Formula untuk perhitungan nilai dasar baru karena adanya corporate action 

penambahan saham baru adalah : 

 

  ( NPS + Nilai penyesuaian) 

NDB  =     x NDS 

   NPS 

Keterangan : 

NDB  =  nilai dasar baru setelah corporate action 

NDS  =  nilai dasar sebelumnya  

NPS  =  nilai pasar sebelumnya 

 

Berikut ini formula untuk masing-masing corporate : 

Penyesuaian Nilai Dasar karena Stock Split 

 

  NPS +  ( �HT x JSB ) 

NDB   =----------------------------------- x  NDS 

                 NPS  

 

Keterangan  

NDB   =  Nilai dasar baru setelah corporate action  

NPS    =   Nilai pasar sebelumnya  

�HT  =   Selisih antara harga teoritis dengan pembulatan harga  

JSB   =   Jumlah saham setelah stock split 

NDS  =   Nilai dasar sebelumnya. 

 

Indeks Harga Saham Individual (IHSI) 

 IHSI pertama kali diperkenalkan pada tanggal 15 april 1983 dan mulai 

dicantumkan dalam daftar kurs efek harian sejak 18 april 1983. indeks ini 

merupakan indikator perubahan harga suatu saham dibandingkan dengan harga 

perdananya. Pada saat suatu saham pertama kali dicatat, indeks individualnya 

adalah 100. berikut ini adalah rumus perhitungan IHSI dengan contoh 

perhitungannya  



 

 

  Nilai pasar sekarang  

Indeks =   x 100 

  Nilai dasar 

 

2.7.1 Perubahan Harga Saham  

  Setiap kegiatan dipasar modal memerlukan suatu alat analisis untuk 

membantu dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham. Dalam 

kegiatan pasar modal para pialang menyadari akan harga saham yang berubah-

ubah. Tetapi perubahan harga saham bergerak membentuk suatu pola yang dapat 

diidentifikasi dan cenderung  berulang kembali. Misalnya batas pembelian 

miniman 100 lembar saham dengan harga Rp.3050.- dengan balas harga 

Rp.3000.- 

  Maka broker mencatat pesanan dan membeli saham pada perusahaan efek 

yang menjual saham lalu mencatat dibukunya. Apabila saham naik jadi Rp.4200.- 

dan investor menuggu, maka investor melewatkan peluang keberuntungan sebesar 

Rp.4200.- -- Rp.3050.- = Rp.1150.- persaham yang sebenarnya bisa didapatkan 

apabila investor melakukan penjualan sahamnya. Adapun cara menghiutng 

perubahan harga saham yaitu : 

 

   Harga saham awal – harga saham akhir  

Nilai Harga Saham   =    

   n 

 

 Analisis fundamental adalah suatu metode peramalan pergerakan 

instrument funsamental diwaktu mendatang berdasrkan kepada perekonomian, 

politik, lingkungan yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran 

menigkat maka permintaan tetap dan harga pasar akan menigkat. Salah satu 

kesulitan analisis fundamental adalah mengukur secara akurat hubungan antara 

variabel-variabel yang menyebabkan para analis harus membuat perkiraan 

berdasarkan pengalamannya. 

 Analisis teknikal adalah suatu metode meramal pergerakan harga saham 

dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara 

mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan dan indeks harga saham 



 

 

gabungan. Adapun analisis teknikal lebih memperhatikan pada apa yang terjadi 

dipasar. Para analisis teknikal tidak melihat terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pasar, tetapi lebih berkonsentrasi pada instrument pasar modal. 

 Menurut Djoko Sunanto dan Agus Sabardi (2002:2) memiliki keuntungan 

dan kerugian sebagai berikut   : 

 Keuntungan 

1. Analisis teknikal dapat digunakan secara luas hampir disemua pasar 

modal didunia 

2. grafis dapat digunakan untuk menganalisis untuk satuan waktu jam, 

hari, minggu, bulan, dan tahun. 

3. prinsip dasar analisis teknikal adalah mudah dipahami dan analisis 

teknikal lebih memperhatikan  pada kejadian-kejadian sebenarnya pasr 

modal 

4. analisis teknikal dapat menggunakan data akurat, 

 

Kerugian  

1. Analalisis teknikal menganggap bahwa sifat manusia adalah tetap 

sehingga pola yang akan dialami selaku berulang, 

2. Analisis Teknikal memperhatikan tingkat kemungkinan suatu kejadian 

akan terjadi, bukan kepastian dari kejadian tersebut 

3. Untuk keberhasilan analisis teknikal maka informasi yang dipakai 

harus akurat dan tepat waktu. 

 

  Para analisis teknikal akan mempelajari tentang laporan keuangan 

perusahaan laporan rugi-laba, laporan deviden, perkembangan industri, dan data 

lainnya yang dapat menentukan nilai suatu saham atau instrument pasar modal 

  Grafik harga saham dipasar modal daari waktu ke waktu menunjukan 

suatu pola tertentu yang dapat ditelusuri. Pola-pola tersebut mempunyai arti yang 

dapat dibaca untuk dipelajari pergerakan harga di waktu mendatang, meskipun 

tidak mutlak tetapi tingkat ketepatan sangat tinggi. Para analisis teknikal 

mempelajari untuk menentukan bagaimana pelaku pasar saham akan beraksi 

dalam keadaan tertentu. Sehingga mereka akan mengetahui akan pergerakan 

harga-harga saham. Setiap orang melakukan investasi secara berbeda, keadaan 

yang berbeda, dan jumlah modal yang berbeda, sehingga para analisis melakukan 

perdagangan saham sesuai dengan keadaan investasi para investoa yang 

menanamkan modalnnya. 



 

 

2.8 Kaitan Informasi Laba dengan Harga saham 

 Informasi laba berfungsi sebagai alat yang digunakan perusahaan dalam 

menilai suatu keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha yang di dapat 

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

karyawan dan sebagainya. Perusahaan yang sudah memiliki pangsa pasar dan 

pedapatan yang memilki kesempatan untuk bertumbuh dan menghasilkan laba 

yang besar sehingga diharapkan harga saham akan menjadi tinggi. Laba 

berhubungan positif dengan harga saham.Informasi laba mengukur kemampuan 

perusahaan akan menghasilkan laba melalui semua kemampuan. Rasio ini 

menunjukan seberapa besar prosentase pendapatan dan volume penjualan, 

semakin besar rasio profitabilitas (informasi laba) maka semakin baik. Saham 

dalam bentuk surat berharga yang dimiliki masyarakat  dapat mengahasilkan 

keuntungan yang besar, tetapi dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar 

pula. Dari keuntungan perusahaan yang didapat, investor dapat melakukan suatu 

pertimbangan apakah akan membeli atau menjual saham perusahaan rasio ini 

bukan sebagai faktor utama melainkan sebagai salah satu faktor yang digunakan 

oleh analisa teknikal di Bursa Efek  

 

2.9 Pengaruh Informasi Laba terhadap Harga Saham 

 Dalam pasar modal yang efisien harga sekuritas-sekuritasnya 

mencerminkan semua informasi yang relevan. Dalam hal ini informasi-informasi 

tersebut dalam teori pasar pasar modal yang efisien diklasifikasikan menjadi tiga 

tipe. 

 Yang pertama adalah weak form efficiency adalah keadaan dimana harga-

harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang 

ada pada catatan harga di wakt yang lalu. Dalam hal ini pemodal tidak bisa 

memperoleh tingkat keuntungan diatas normal dengan menggunakan trading rules 

yang berdasarkan atas informasi harga diwaktu yang lalu. 

 Tingkat efisiensi kedua adalah keadaan dimana harga-harga bukan hanya 

mencerminkan harga-harga di masa lalu, tetapi semua informasi yang 

dipublikasikan. Keadaan ini disebut sebagai bentuk efisiensi semi kuat (semi 



 

 

Strong efficiency). Di Indonesia sendiri pasar modal banyak yang berbentuk semi 

strong. 

 Bentuk ketiga adalah bentuk efisiensi yang kuat dimana harga tidak hanya 

mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang 

bisa diperoleh dari analisis fundamental tetang perusahaan dan perekonomian. 

 Menurut Suad Husnan (2000:270) pihak manajemen yang memiliki 

infomasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat (pemodal). Misalnya jika sebenanya 

keadaan kondisi perusahaan itu tidak sebaik yang diketahui oleh masyartakat, 

maka sesuai dengan hipotesa pasar yang efisien, maka harga akan segera turun 

menyesuaikan dengan informasi baru tersebut. 

 Informasi-informasi tersebut berarti berpengaruh terhadap perubahan 

harga saham, dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh 

informasi laba terthadap perubahan saham. 

 Dalam Jurnal yang berjudul “Relevansi nilai informasi laba dan aliran kas 

terhadap harga saham dalam kaitannya dengan siklus hidup perusahaan” oleh San 

Susanto dan Erni Ekawa (2006). Penelitian ini dalam penelitian ini mengunakan 

metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berdasarkan kriterianya 

adalah 278 perusahaan. Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier 

berganda yaitu menggunakan regresi pooled cross-sectional. Pada tahap start-up 

(dalam hal ini laba diukur dengan EPS) EPS mempunyai tingkat signifikansi 1% 

serta koefisien yang positif sebesar 0,238 dan 0,168. hal ini memberikan pengaruh 

positif atau searah dengan harga saham.  

 Pada tahap growth  perusahaan memiliki kesempatan tumbuh yang besar 

di masa depan sehingga diharapkan harga saham tinggi. Ini dibuktikan bahwa 

Koefisien EPS bernilai positif sebesar 0,458 sehingga menunjukan bahwa 

perusahaan pada tahap ini memberikan pengaruh positif atau searah dengan 

signifikan dengan harga saham. 

 Pada tahap mature, nilai koefisien yang positif sebesar 0,445 hal ini dapat 

dijelaskan bahwa EPS memberikan pengaruh positif atau searah dan signifikan 

dengan harga saham. Dalam tahap ini kondisi perusahaan yang mapan sehingga 

mampu membayar deviden yang tinggi sehinga diharapkan harga saham tinggi. 

Laba berhubungan positif dengan harga saham. 



 

 

 Dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh EVA dan Rasio-rasio Profitabilitas 

Terhadap Harga Saham” oleh Noer Sasongko dan Nila Wulandari (2006) 

penelitian ini menjelaskan apakah ada pengaruh antara EVA, ROA, ROE, ROS, 

EPS, dan BEP terhadap harga saham. Populasi penelitian ini  perusahaan 

manufactur yang telah go public dan perusahaan yang dijadikan sample adalah 

sebanyak 45 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik regresi berganda dan dalam pengujian  hipotesisnya ini meliputi Goodness 

Of Fit Test (pengujian ketepatan perkiraan) dan uji t 

 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa EPS berpengaruh terhadap 

harga saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t diterima pada taraf signifikansi 

5 % (p>0,05). Artinya EPS dapat digunakan untuk menentukan nilai perusahaan. 

 Dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Rasio Profotablitas Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Industri Minuman di BEJ” oleh Haryanto dan 

Toto Sugiharto.S (2003)  penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh rasio profitabilitas sebagai indicator performa perusahaan terhadap 

harga saham. 

 Objek penelitian ini adalah tujuh perusahaan yang bergerak di bidang 

minuman yang tercatat di BEJ. Teknik analisa data menggunakan regresi dan 

korelasi untuk mengetahui pengaruh rasio profitasbilitas yang berasal dari 

pegolahan neraca dan rugi laba perusahaan pada tahun 2000-2001 terhadap harga 

saham 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa rasio profitabilitas ini mempunyai 

koefisien korelasi sebesar 0,9453 yang berarti  hubungan rasio ini terhadap harga 

saham sangat kuat dan searah.dan dari perhitungan signifikansi adalaj sebesar 

5,69% atau lebih besar dari tingkat keyakinan sebesar 5%. Ini berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari rasio profitabilitas terhadap harga saham.  

 Informasi laba yang diperoleh tentu bisa berpengaruh tehadap harga 

saham. Untuk contohnya informasi tentang keuangan perusahaan, perusahaan 

yang kondisi perusahaannya baik tentu reaksi para pelaku pasar akan baik melaui 

investasi dan kredit. 



 

 

 Harga saham itu sendiri mencerminkan informasi, sehingga para pelaku 

pasar (investor, kreditur, dan masyarakat luas) akan beraksi terhadap informasi 

yang di dapat tersebut. Jika informasi yang ditunjukan itu baik maka diharapkan 

harga saham akan melonjak naik, begitu pula sebaliknya, jika informasi yang 

didapat itu buruk maka ini akan berpengaruh terhadap menurunnya harga saham.  

 

Gambar 2.1  

Bagan Rerangka Pemikiran 

  

 

 

  

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

 Dari uraian di atas maka penulis membuat hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif yang timbul dari penelitian ini yang membahas tentang pengaruh 

informasi laba terhadap perubahan harga saham adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat berpengaruh yang siginfikan dari informasi laba 

dengan perubahan harga saham  

Ha : Terdapat Pengaruh yang signifikan dari informasi laba dengan 

perubahan harga saham. 
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