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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Beberapa tahun terakhir ini indonesia sedang berupaya bangkit dari krisis ekonomi yang 

ditandai dengan semakin maraknya transaksi di bursa efek. Semakin banyak pengusaha 

dan investor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berminat 

menanamkan modalnya untuk membantu perekonomian indonesia. Perbaikan  kondisi 

perekonomian indonesia setelah dilanda krisis global merupakan suatu daya tarik bagi 

investor untuk menanamkan modalnya. 

Perusahaan-perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerja agar mampu 

bertahan di tengah arus persaingan sehingga tidak kalah bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Bagian laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan adalah informasi tentang laba. Informasi tentang laba dan komponennya 

merupakan fokus utama dan pelaporan keuangan. Angka-angka laba merupakan 

informasi aktual dan spesifik yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan publik. 

Laba digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja 

manajemen, menaksir risiko, dan investasi atau pemberian pinjaman pada perusahaan 

(kredit), dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

Sehubungan dengan hal diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan antara informasi laba akuntansi dengan harga saham. Dalam 
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penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai saham List Of 

Securities Quotation (LQ45). 

Saham LQ45 adalah saham-saham yang terdiri dari 45 saham perusahaan yang 

telah terpilih setelah melalui beberapa kriteria, sehingga akan terdiri dari saham-saham 

dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Nilai pasar agregat dari saham-

saham tersebut meliputi sekitar lebih dari 70% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Dengan mengetahui bahwa saham-saham tersebut aktif diperdagangkan di lantai 

bursa sehingga harga saham pun akan berfluktuasi menyesuaikan dengan informasi yang 

didapat di internal perusahaan dan ekternal perusahaan dengan adanya faktor 

pengumuman laba yang mungkin mempengaruhi harga per lembar sahamnya maka 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dituangkan dalam judul: 

 “Pengaruh laba perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan yang 

tergabung dalam LQ45”. 

 

1.2 Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka masalah pokok 

yang diidentifikasikan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah laba perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang 

tergabung dalam LQ45 selama tahun 2007-2008? 

2. Berapa besarnya pengaruh laba perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan 

yang tergabung dalam LQ45 selama tahun 2007-2008? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh laba 

perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45. 

Tujuan bagi penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh laba perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan 

yang tergabung dalam LQ45 selama tahun 2007-2008. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh laba perusahaan terhadap harga saham pada 

perusahaan yang tergabung dalam LQ45 selama tahun 2007-2008. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan suatu sarana untuk menambah 

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang pasar modal serta penerapan 

teori-teori akuntansi khususnya akuntansi keuangan dalam dunia nyata. Penulis juga 

ingin memberikan bukti empiris mengenai ada pengaruh positif antara laba 

perusahaan terhadap harga saha perusahaan yang tergabung dalam LQ45. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan alat bantu bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai suatu landasan atau pemikiran 

umum yang dapat memberikan sumbangan efektif bagi penelitian selanjutnya. 
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4. Dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan investor dan kreditor dalam menilai 

kinerja perusahaan dan melakukan investasi pada saham tersebut. 


