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ABSTRAK 
 
 

PENGARUH LABA AKUNTANSI TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN 
RISIKO PERUSAHAAN DAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

 (Studi Empiris pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2004-2008) 

 
 

Oleh: 
Aninta Dearima 

 
 

Dosen Pembimbing: 
Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak. 

 
 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh laba akuntasi terhadap harga saham. Penelitian 
ini juga menguji pengaruh risiko perusahaan dan leverage terhadap hubungan laba 
akuntansi dengan harga saham. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 8 perusahaan 
yang dipilih dari 18 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2006-2008. Data dikumpulkan melalui purposive sampling. Data diperoleh dari publikasi 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD 2009). Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana yang bertujuan mengetahui  
pengaruh antara laba akuntansi dengan harga saham dan regresi linear berganda yang 
bertujuan mengetahui pengaruh antara risiko perusahaan dan leverage terhadap hubungan 
laba akuntansi dengan harga saham untuk suatu periode tertentu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laba akuntansi berpengaruh positif terhadap harga saham. Semakin 
tinggi laba, maka semakin tinggi pula harga saham. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa risiko perusahaan dan leverage berpengaruh menurunkan pengaruh laba 
perusahaan dengan harga saham.  
 
 
Kata kunci: laba akuntansi , harga saham, risiko, leverage. 
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ABSTRACK 
 
 

INFLUENCE OF ACCOUNTING EARNINGS TO THE STOCK PRICE WITH 
COMPANY’s  RISK AND LEVERAGE AS A MODERATING VARIABLE 

(Empirical Study on Automotive Companies listed in Indonesia Stock Exchange 
Period 2004-2008) 

 
 

By: 
Aninta Dearima 

  
 

Advisor Lecturer: 
Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak. 

 
 

This study aims to examine the effect of accounting earnings to stock price. The study 
also examines the influence of company’s risk and leverage to the relationship between 
the accounting earnings and share price. This study consisted of 8 companies selected 
from 18 automotive companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2006-2008. 
Data were collected through purposive sampling. Data obtained from the publication of 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD 2009). The data analysis technique used in 
this study are a simple linear regression analysis that aims to identify the influence of 
accounting earnings to the stock price and a multiple linear regression analysis that aims 
to identify the influence of company’s risk and leverage to the relationship of accounting 
earnings and stock price for a given period. The results showed that accounting earnings 
has positive influence on stock prices. The higher level of the earnings, the greater stock 
price. The results also showed that the company’s risk and leverage reduce the influence 
of accounting earnings to the stock price. 
 
 
Keywords: accounting earnings, stock price, risk, leverage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Laporan keuangan yang diterbitkan merupakan sumber informasi yang 

sangat penting oleh pemakai laporan terutama investor untuk pengambilan 

keputusan. Fokus investor adalah informasi mengenai kualitas laba dan 

komponennya karena laba tersebut merupakan salah satu parameter kinerja 

perusahaan.  

 Baridwan (1997) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan 

suatu perusahaan harus dapat mengungkap kondisi perusahaan yang sebenarnya,                                   

diintepretasikan dengan angka laba sehingga penilaian tersebut akan 

mempengaruhi perilaku investor. Naimah (2008), informasi yang bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan haruslah informasi yang mempunyai relevansi. Salah satu 

indikator bahwa suatu informasi akuntansi relevan adalah adanya reaksi pemodal 

pada saat diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari adanya 

pergerakan harga saham. Relevansi nilai laba diukur dengan kemampuan 

informasi laporan keuangan untuk menangkap atau meringkas berbagai macam 

informasi yang mempengaruhi nilai saham (Baridwan, 2003). 

 Informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan diyakini memberikan 

gambaran tentang kondisi perusahaan saat ini sekaligus dapat memprediksi 

kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut karena dari laporan 

keuangan suatu perusahaan akan menyebabkan investor bereaksi terhadap 

penurunan atau kenaikan harga saham tersebut. Selain itu, informasi keuangan 
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sebagai instrumen data akuntansi diharapkan mampu menggambarkan realita 

ekonomi. Oleh karena itu pengujian terhadap kandungan informasi, khususnya 

laba, akan dapat mempengaruhi reaksi pasar atas tingkat pengembalian (return). 

 Pasar modal merupakan suatu alternatif investasi yang menguntungkan bagi 

investor dan  sarana investasi yang liquid sehingga investor dapat dengan leluasa 

membeli atau menjual sekuritas yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan 

dengan tingkat resiko yang sesuai dengan keinginannya. Tujuan utama 

berinvestasi adalah memaksimalkan  return, tanpa melupakan faktor risiko yang 

harus dihadapi. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam 

menanggung risiko atas investasi tersebut. Mengetahui secara pasti besarnya  

return yang dapat diperoleh dari suatu investasi di masa yang akan datang 

tidaklah mudah. Return investasi yang didapatkan di masa yang akan datang 

mungkin berbeda dengan estimasinya. 

 Seorang investor harus memiliki perencanaan investasi yang efektif agar 

memperoleh keuntungan di pasar modal. Perencanaan ini meliputi pertimbangan 

keputusan yang diambil untuk mengalokasikan dana yang dimiliki dalam bentuk 

aktiva tertentu dengan harapan mendapat keuntungan ekonomis di masa 

mendatang. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan investor adalah membeli 

saham, dengan harapan akan memperoleh return baik berupa dividen maupun 

capital gain. Dalam investasi yang ditanamkan, terdapat ketidakpastian menaksir 

tingkat pengembalian. Ketidakpastian tersebut merupakan risiko yang 

penyimpang dari tingkat keuntungan yang sesungguhnya dengan tingkat 
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keuntungan yang diharapkan (Hartono, 2003). Return dan risiko mempunyai 

hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin 

besar return yang harus dikompensasikan (Hartono, 2003). Perusahaan yang 

melaporkan laba akuntansi yang relatif stabil atau terus meningkat akan menarik 

investor untuk investasi karena akan menurunkan tingkat risiko yang ditanggung 

investor (Husani dan Hartono, 2003). Dengan demikian risiko perusahaan akan 

mempengaruhi hubungan laba akuntansi dengan harga saham. 

 Perusahaan seringkali memasukkan hutangnya pada struktur modal dan 

kombinasi optimal modal sendiri sehingga modal yang berasal dari hutang akan 

menambah dana untuk aktivitas operasi perusahaan. Struktur modal diukur 

dengan leverage yakni ukuran yang digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan yang menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai 

beban tetap untuk memperbesar tingkat pengembalian atau laba bersih bagi 

pemilik perusahaan (Horne, 1998). Rasio leverage menggambarkan sumber dana 

operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan resiko 

yang dihadapi perusahaan. Semakin besar resiko yang dihadapi oleh perusahaan 

maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin 

meningkat. Foster (1986:65-66) dalam Tarjo (2008), terdapat hubungan antara 

rasio leverage dengan return perusahaan. Artinya hutang dapat digunakan untuk 

memprediksi keuntungan yang kemungkinan bisa diperoleh bagi investor jika 

berinvestasi pada suatu perusahaan. Leverage mencerminkan kewajiban financial 

yang dimiliki perusahaan untuk memperbesar tingkat pengembalian. Laba yang 

dihasilkan dialokasi untuk membayar beban tersebut yang bersifat tetap 
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(Bringham dan Weston, 2004: 212). Sehingga tingkat leverage berpengaruh 

menurunkan hubungan laba akuntansi dengan harga saham 

 Pertumbuhan sektor otomotif dalam negeri mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dari tahun ke tahun, dikarenakan kebutuhan konsumen yang 

cenderung mulai berubah dan membaiknya perekonomian dalam negeri setiap 

tahunnya. Dalam situs resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 

(http://www.kemenperin.go.id/) Pemerintah menyatakan optimistis target 

pertumbuhan industri otomotif Indonesia pada tahun 2010 sebesar 11,50% bisa 

tercapai. Pada tahun lalu industri ini sudah mampu tumbuh 9,79%. Optimisme ini 

didasarkan pada kondisi pasar dimana telah terjadi perbaikan daya beli 

masyarakat secara signifikan, menyusul penurunan tingkat suku bunga. Apalagi 

dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah mereda dan 

kalangan produsen kendaraan kian agresif memasarkan produk lewat pemberian 

diskon harga. Menurutnya, peningkatan kebutuhan terhadap peralatan transportasi 

darat untuk mendukung mobilitas, makin memacu perkembangan industri 

otomotif di dalam negeri, baik di tingkat perakitan, industri penunjang, dan jasa 

pendukung layanan purna jual. Industri otomotif merupakan salah satu industri 

prioritas yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tercatat 

total dana investasi sebesar Rp 4,154 miliar telah ditanamkan di sektor otomotif 

dalam kurun waktu berjalan sepanjang 2010, dengan penyerapan tenaga kerja tak 

kurang dari 245.385 orang. Pemerintah juga berharap industri ini dapat memberi 

kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui 

peningkatan nilai ekspor komponen dan otomotif yang mencapai US$ 2,1 miliar. 
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 Melalui survey pendahuluan yang bersumber pada Indonesia Capital 

Market Directory (ICMD) menemukan rata-rata perusahaan Otomotif 

menggunakan hutang dalam pembiayaan operasinya dan memasukkan hutang 

pada struktur modal dan akan menghasilkan tingkat leverage yang berbeda tiap 

perusahaan tergantung pada besarnya tingkat hutang dan asset yang dimilikinya. 

Pada PT Nippres Tbk (NIPS) memiliki total asset sekitar 129 Milyar pada tahun 

2004 dan meningkat menjadi 325 Milyar pada tahun 2008 dengan total hutang 

pada tahun 2004 sebesar 0,51% dari total assetnya dan bertambah menjadi 0,62% 

pada tahun 2008, sehingga laba yang dihasilkan NIPS cukup tinggi dan 

pengembalian atas investasi (return)  juga cukup tinggi karena NIPS tidak 

menggunakan laba untuk membayar hutang usahanya yang mempuyai beban 

bunga tetap. 

 Sebaliknya pada PT. Indo Kordsa Tbk. (BRAM) memiliki tingkat leverage 

sebesar 0,49 pada tahun 2004 yang artinya BRAM hanya memiliki hutang sebesar 

0,49% dari total assetnya yang berjumlah mencapai 1,7 Triliun tingkat leverage 

turun pada tahun tahun berikut mencapai 0.29 hingga tahun 2008 dan terjadi 

penurunan pada asetnya hingga mencapai Rp 1,6 Triliun pada tahun 2008. 

Sehingga laba yang dihasilkan BRAM mengalami penurunan yang signifikan dari 

Rp 42 Milyar di tahun 2004 dan turun ke titik Rp 39 Milyar di tahun 2007. 

Peneliti bermaksud melakukan replikasi terhadap penelitian yang 

dilakukan Naimah (2008) yang difokuskan pada pengujian hubungan laba 

akuntansi terhadap perubahan harga saham. Penelitian ini juga berusaha menguji 
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faktor-faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan laba dengan harga saham, 

antara lain risiko perusahaan dan leverage.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

pemilihan sampel, pemakaian tahun buku sampel, dan pemakaian variabel 

relevansi nilai. Penelitian Naimah (2008) menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur dengan periode waktu 1997 sampai dengan 2001, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan otomotif  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan periode waktu 2004 hingga 2008. Penelitian Naimah 

(2008) juga melakukan pengujian relevansi nilai yang disesuaikan pada pasar 

tidak efisien, sedangkan penelitian ini tidak. 

Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “PENGARUH LABA 

AKUNTANSI TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN RISIKO 

PERUSAHAAN DAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI” 

(Studi Empiris pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2004-2008)”. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

 Naimah (2008) dan penelitian sebelumnya (Amilia, 2007; Ball dan Brown, 

1968; Beaver, 1976; Collins dan Khotari, 1989) membuktikan relevansi nilai laba 

akuntansi dan nilai buku ekuitas serta mendukung hipotesis bahwa laba akuntansi 

menyampaikan informasi dan bermanfaat dalam penilaian sekuritas. Peneliti 

bermaksud melakukan replikasi terhadap penelitian yang dilakukan Naimah 

(2008) yang difokuskan pada pengujian koefisien yang berhubungan dengan 
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informasi laba akuntansi. Penelitian ini berusaha menemukan menguji pengaruh 

moderasi risiko perusahaan dan leverage terhadap pengaruh laba akuntansi 

terhadap harga saham. Pengujian ini menggambarkan kemampuan menjelaskan 

informasi laba terhadap harga saham.  

 Perbedaan terletak pada pemilihan sampel dan pemakaian tahun buku 

sampel. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

dengan periode waktu 1997 sampai dengan 2001, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI dengan periode 

waktu 2004 hingga 2008. Perbedaan juga terletak pada pemakaian variabel 

relevansi nilai. Penelitian sebelumnya juga melakukan pengujian relevansi nilai 

yang disesuaikan pada pasar tidak efisien, sedangkan penelitian ini tidak. 

 Peneliti melakukan replikasi ini karena ingin mengetahui bagaimana 

pengaruh laba akuntansi terhadap saham dengan pengaruh moderasi, risiko 

perusahaan dan leverage yang diterapkan pada perusahaan di sektor otomotif. 

Peneliti memilih sektor otomotif karena berdasarkan survei pendahuluan peneliti 

menemukan bahwa rata-rata perusahaan otomotif menggunakan hutang dalam 

pembiayaan operasinya dan memasukkan hutang pada struktur modal dan akan 

menghasilkan tingkat leverage yang berbeda tiap perusahaan tergantung pada 

besarnya tingkat hutang dan asset yang dimilikinya. Selain itu juga karena 

relevansi nilai informasi akuntansi, khususnya laba, telah menjadi fokus beberapa 

penelitian akuntansi di Amerika akhir-akhir ini. Penelitian-penelitian mengenai 

laba akuntansi dan harga saham mengarah kepada pembahasan mengenai 

kegunaan informasi akuntansi (Pinasti, 2004). Kegunaan informasi akuntansi, 
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khususnya laba, arus kas, dan nilai buku, semakin ‘memburuk’, karena dampak 

perubahan operasi perusahaan dan perubahan kondisi perekonomian tidak refleksi 

secara cukup dalam sistem pelaporan sekarang (Lev dan Zarowin, 1999, dalam 

Pinasti, 2004) 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap perubahan harga saham? 

2. Apakah ada pengaruh risiko perusahaan dengan hubungan laba akuntansi 

terhadap harga saham? 

3. Apakah ada pengaruh leverage dengan hubungan laba akuntansi terhadap 

harga saham? 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh nilai laba akuntasi terhadap harga saham. 

2. Menguji pengaruh risiko perusahaan terhadap hubungan laba akuntansi 

dengan harga saham? 

3.  Menguji pengaruh leverage terhadap hubungan laba akuntansi dengan 

harga saham? 
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1.4.2  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perkembangan Ilmu 

Hasil pengujian hubungan moderasi risiko dan leverage terhadap 

hubungan laba akuntansi dengan harga saham akan memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan 

penelitian tentang relevansi nilai laba akuntansi selanjutnya. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini akan membuktikan hubungan risiko dan leverage, terhadap 

hubungan laba akuntansi dengan harga saham. Hasil penelitian dapat 

digunakan investor untuk menilai perusahaan melalui angka laba yang 

akan mempengaruhi perilaku investor.  

3. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi lebih lanjut bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang 

terjadi dalam penelitian ini. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menyediakan bukti secara 

empirik mengenai pengaruh laba perusahaan terhadap harga saham dengan 

risiko perusahaan dan leverage sebagai variabel moderasi. 
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BAB  II 

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Telaah Teori  

2.1.1 Laba Akuntansi 

       Pemaknaan atau pendefinisian laba mempunyai implikasi terhadap 

pengukuran dan penyajian laba. Laba akuntansi yang dianut sekarang dimaknai 

sebagai selisih antara pendapatan dan beban. Laba akuntansi dalam laporan 

keuangan merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang mendapat 

perhatian utama investor. Investor akan menilai suatu perusahaan melalui angka 

laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Penilaian tersebut akan 

mempengaruhi perilaku investor dalam pengambilan keputusan. Berbagai masalah 

yang berkaitan dengan laba adalah menentukan konsep laba secara tepat untuk 

pelaporan keuangan sehingga angka laba merupakan angka yang bermakna dan 

mempunyai relevansi bagi berbagai pengguna laporan keuangan.  

Laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan 

sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan 

yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian atas investasi dan dasar pembagian 

deviden (Suwardjono, 2005). Pada dasarnya, pemegang saham menanamkan 

modal dan mengharap pengembalian atas modal tersebut. Untuk mengukur tingkat 

pengembalian modal bagi pemegang saham, perusahan harus mengukur sumber 

daya yang diperlukan untuk mempertahankan modal yang ditanamkan pada 

tingkatan semula, yaitu jumlah yang diperlukan agar modal pada akhirnya 
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kembali pada pemegang saham. Kelebihan sumber daya yang dihasilkan dari 

operasi pada periode bersangkutan disebut dengan laba. 

Jika dilihat dari konsep kesatuan usaha, laba dapat dimaknai sebagai 

imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Hal ini berarti laba 

merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya. Atau dapat dikatakan laba adalah 

kenaikan asset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi 

atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham tanpa 

mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham. 

Sumber penyebab timbulnya laba memiliki peranan penting dalam menilai 

kemajuan perusahaan. Ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen 

laba perusahaan (Chariri dan Ghozali, 2005), yaitu: 

1. Current operating concept (Earning) 

Konsep ini mengukur efisiensi suatu perusahaan pada periode berjalan 

dengan membandingkan laba periode sebelumnya. Kesalahan perhitungan 

laba periode sebelumnya tidak menunjukkan efisiensi manajemen periode 

berjalan. Jadi hal yang menjadi penentu laba periode berjalan adalah 

pendapatan, biaya dan untung rugi yang benar benar terjadi pada periode 

berjalan. 

2. All inclusive concept of income (Laba Komprehensif) 

FASB dalam SFAC No.3 dan 6 menyebutkan bahwa laba komprehensif 

adalah: 
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“Total perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode yang berasal 

dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber dari 

pemilik.” 

 Dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh perubahan aktiva 

bersih yang berasal dari transaksi operasi. Jadi laba komprehensif juga 

memasukkan pos pos yang diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode lalu. 

Angka laba dan komponennya yang diukur atas dasar asas akrual 

merupakan indikator kinerja yang lebih baik dari sekedar perubahan aliran kas. 

Karena kreditor dan investor menjadi pihak utama pengguna laporan keuangan, 

maka investor dan kreditor berkepentingan dengan aliran kas yang masuk atas 

investasinya. 

Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh 

kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas yang cukup untuk membayar 

semua kewajiban pada saatnya, mendanai keperluan operasi, reinvestasi, 

membayar bunga, dan membayar deviden. Kemampuan menciptakan kas tersebut 

ditentukan oleh kemampuan perusahaan mendatangkan laba jangka panjang yang 

memadai. Untuk itu, investor dan kreditor memerlukan informasi laba masa lalu 

untuk memprediksi laba masa datang. 

 Pemegang saham berasumsi aliran kas dapat ditentukan atas dasar harapan 

harga saham di masa depan. Bila perusahaan memperoleh laba yang memadai, 

nilai asset bersih akan naik sehingga nilai buku per saham juga naik. Dengan 

demikian, earning per share akan berasosiasi dengan kenaikan harga saham 

(Suwardjono, 2005). Berbagai studi juga telah membuktikan bahwa laba 
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akuntansi berhubungan dengan harga saham (Ball dan Brown, 1968; Beaver, 

1976; Collins dan Khotari, 1989). Laba akuntansi merupakan hasil laba tahunan 

perusahaan yang dibagi dengan jumlah saham umum yang beredar. 

2.1.2. Saham  

2.1.2.1. Pengertian Saham 

Secara Umum saham adalah “Surat Tanda Kepemilikan Perusahaan”. 

Pengertian harga saham menurut Hartono (2003: 8). 

Menurut Sunariyah (2003: 30), saham adalah penyertaan modal dalam 

kepemilikan suatu perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham 

adalah sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas 

tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001: 6). 

2.1.2.2. Harga Saham 

Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar jual 

beli saham. Menurut standar akuntansi, harga saham pada tanggal transaksi untuk 

perseroan terbatas yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada nilai pasar. 

Sartono (2001: 9) menyebutkan bahwa harga saham yang terjadi dipasar 

bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dipasar modal. harga saham 

terbentuk dipasar modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba per 

lembar saham atau earning per share, rasio laba terhadap harga per lembar saham 
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atau price earning ratio, tingkat bunga bebas risiko yang diukur dari tingkat 

bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian operasi perusahaan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham akan 

terbentuk dari adanya transaksi yang terjadi di pasar modal yang ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dengan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. 

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang berhak atas aktiva 

perusahaan dan bertanggung jawab atas hutang – hutang perusahaan. Saham yang 

telah beredar di masyarakat dapat berpindah tangan melalui pasar sekunder, pasar 

sekunder di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Kekuatan pasar dapat menjadi tombak dalam penentuan nilai perusahaan, 

dimana jika pasar menilai bahwa perusahaan penerbit saham dalam kondisi baik, 

maka biasanya harga saham perusahaan akan naik. Demikian pula sebaliknya, jika 

perusahaan dinilai rendah oleh pasar maka harga saham perusahaan dinilai rendah 

oleh pasar sehingga akan berdampak pula pada harga saham perusahaan yang 

akan ikut menurun bahkan bisa lebih rendah dari harga di pasar perdana. Dengan 

demikian, kekuatan tawar menawar di pasar sekunder antara investor yang satu 

dengan investor yang lain sangat menentukan harga saham perusahaan. 

2.1.2.3. Macam-macam Harga Saham 

Menurut Widiatmodjo, (1996: 46-47) menyatakan ada beberapa definisi 

tentang harga yang berkaitan dengan saham, antara lain: 
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1. Harga Nominal 

Yaitu nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penerbit saham (emiten) untuk 

menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya, besarnya harga nominal ini 

tergantung dari keinginan emiten. 

2. Harga Perdana 

Yaitu harga sebelum saham tersebut dicatat dibursa efek atau harga yang 

ditetapkan pada saat penawaran umum. Besarnya harga perdana ini tergantung 

dari persetujuan emiten dan jaminan emisi. 

3. Harga Pasar 

Yaitu nilai jual dari investor yang satu ke investor yang lain. Harga ini terjadi 

setelah harga tersebut tercatat dibursa. Besarnya harga ini tergantung penawaran 

dan permintaan antara penjual dan pembeli. 

4. Harga Pembukaan 

Yaitu harga yang diminta antara penjual dan pembeli pada saat jam bursa dibuka. 

5. Harga Penutupan 

Yaitu harga yang diminta antara penjual dan pembeli pada saat jam akhir bursa. 

6. Harga Tertinggi 

Yaitu harga paling tinggi yang terjadi pada saat transaksi jual beli saham pada hari 

bursa. 

7. Harga terendah 

yaitu harga paling rendah pada saat transaksi 

2.1.2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Brigham dan Weston (2004: 26), faktor-faktor yang mempengaruhi 
harga saham adalah : 
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1. Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS) 

Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima 

laba atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham (EPS) 

yang diberikan perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. 

Ini akan mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi 

sehingga harga saham perusahaan akan meningkat. 

2. Tingkat Bunga 

Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara : 

1) Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan 

obligasi, apabila suku bunga naik maka investor akan menjual 

sahamnya untuk ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan 

harga saham. Hal sebaliknya juga akan terjadi apbila tingkat bunga 

mengalami penurunan. 

2) Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah 

biaya, semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba 

perusahaan. Suku bunga juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang 

juga akan mempengaruhi laba perusahaan. 

3. Jumlah Kas Deviden yang Diberikan 

Kebijakan pembagian deviden dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian 

dibagikan dalam bentuk deviden dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba 

ditahan. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka 

peningkatan pembagian deviden merupakan salah satu cara untuk 
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meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham karena jumlah kas deviden 

yang besar adalah yang diinginkan oleh investor sehingga harga saham naik. 

4. Jumlah laba yang didapat perusahaan 

Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang 

mempunyai profit yang cukup baik karena menunjukan prospek yang cerah 

sehingga investor tertarik untuk berinvestasi, yang nantinya akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. 

5. Tingkat Resiko dan Pengembalian 

Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan 

meningkat maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya 

semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian saham 

yang diterima. 

2.1.2.5. Karakteristik Saham 

Fakhruddin dan Hadianto (2001: 8), menyebutkan bahwa saham memiliki 

beberapa karakteristik antara lain: 

1. Deviden dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba 

2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (one share one vote) 

3. Memiliki hak terakhir (yunior) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika 

perusahaan tersebut dilikidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban 

perusahaan dilunasi. 

4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi 

sahamnya. 

5. Hak untuk mengalihkan kepemilikan saham. 
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2.1.2.6. Keuntungan Membeli atau Memiliki Saham 

Fakhruddin dan Hadianto (2001: 6), menyebutkan bahwa pada dasarnya ada 

dua keuntungan yang diperoleh pemodal dengan membeli atau memiliki saham : 

1. Dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit 

saham tersebut, atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

2. Capital Gain, merupakan selisih bersih harga beli dan harga jual. Capital Gain 

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Selain dua keuntungan diatas, pemegang saham mungkin akan mendapatkan 

keuntungan yang serupa saham bonus, yaitu saham yang dibagikan perusahaan 

kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih 

antara harga jual terhadap harga minimal saham tersebut pada saat perusahaan 

melakukan penawaran umum di pasar perdana. 

2.1.2.7. Jenis-jenis Saham 

Secara garis besar, saham dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Saham biasa (Common Stock) 

Sunariyah (2004: 47), menyebutkan bahwa saham biasa adalah suatu saham 

yang sudah dikenal masyarakat yang menyatakan bahwa pemilik sebagian 

perusahaan. Setiap pemilik memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan 

perusahaan. Hak-hak pemegang saham perlu dipahami oleh para investor agar 

terhindar dari praktik yang merugikan. 

2. Saham Preferen (Preferent Stock) 

Sunariyah (2004: 48), menyebutkan bahwa saham preferen sama seperti saham 

biasa yaitu mempunyai hak-hak tertentu tersebut, bagi saham preferen 
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mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Hak-

hak istimewa tersebut tergantung pada perjanjian kontrak dengan manajemen. 

2.1.3 Risiko Perusahaan 

 Subyek risiko sangat kompleks jadi pengertian yang berbeda pula sering 

muncul. Resiko juga diartikan ketidakpastian saat penanaman modal dalam 

menaksir tingkat pengembalian. Menurut Hartono (2003) berpendapat risiko 

merupakan penyimpangan tingkat keuntungan sesungguhnya (actual return) 

dengan tingkat yang diharapkan (expected return). Risiko dan return merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Return dan risiko mempunyai hubungan 

yang positif, semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return 

yang harus dikompensasikan. 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return berupa 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa datang. 

Actual return merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data 

historis. Sedangkan expected return merupakan return yang diharapkan dan dapat 

digunakan untuk mengukur risiko di masa datang.  

2.1.3.1 Sumber Risiko Saham di Pasar Modal 

Menurut Hartono (2003), investor yang akan berinvestasi pada saham harus 

mengerti sumber risiko yang melekat pada investasi tersebut. Risiko-risiko 

tersebut antara lain: 

1. Risiko Pasar 
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Risiko akibat menurunnya harga pasar saham terbaik maupun secara 

keseluruhan akibat pengaruh inflasi, tingkat bunga, maupun kebijaksanaan 

perusahaan. 

2. Risiko suku bunga 

Risiko akibat permintaan dan penawaran uang. 

3. Risiko finansial 

Risiko yang harus ditanggung investor akibat ketidakmampuan emiten 

dalam memenuhi kewajiban pembayaran dividen yang disebabkan oleh 

rendahnya kemampuan perusahaan meraih keuntungan. Sehingga 

mempengaruhi kebijakan pembagian deviden bagi pemegang saham. 

4. Risiko Psikologi 

Risiko investor yang emosional dalam menanggapi perubahan pasar 

berdasarkan optimis atau optimis yang mengakibatkan kenaikan atau 

penurunan harga saham. 

5. Risiko Inflasi 

Risiko investasi berupa penurunan daya beli suatu mata uang 

meningkatkan ancaman terhadap kemungkinan naiknya harga saham 

sedangkan pendapatan bersifat tetap. 

6. Risiko likuiditas 

Risiko investasi berhubungan dengan mudah tidaknya suatu investasi dari 

saham yang dicairkan menjadi uang kas atau kemampuan surat berharga 

untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa kerugian yang berarti. 
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Bagian keuntungan yang tidak terantisipasi yaitu yang berasal dari 

unexpected return merupakan risiko yang dihadapi pemodal.  Sumber risiko 

tersebut dapat berasal dari faktor yang mempengaruhi semua perusahaan tetapi 

ada pula yang spesifik perusahaan tertentu.  

Risiko sekuritas dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan menurut Hartono 

(2003), yaitu: 

1. Risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio atau disebut 

risiko yang dapat didiversifikasi atau risiko perusahaan atau risiko tidak 

sistematis. Risiko yang sifatnya khusus yang hanya mempengaruhi suatu 

perusahaan tertentu yang penyebabnya ada di dalam perusahaan. Misalnya 

pemogokan tenaga kerja. Kesalahan manajemen risiko ini dapat dieliminasi 

pada nilai saham dengan usaha diversifikasi investasi saham. 

2. Risiko yang tidak dapat dideversifikasi oleh portofolio atau disebut risiko 

pasar atau risiko sistematik. Risiko ini bagian risiko total yang disebabkan 

oleh faktor yang secara serentak mempengaruhi semua perusahaan yang 

beroperasi dan khususnya harga saham di pasar modal. Oleh karena 

dipengaruhi secara simultan pada semua saham maka risiko ini tidak dapat 

dieliminasi dengan usaha diversifikasi.  

Pengaruh risiko terhadap saham dapat membuat harga saham naik tapi bisa 

juga turun bahkan menjadi barang yang tidak bernilai bila emiten bangkrut. 

Saham adalah earning asset. Pemodal hanya akan membeli saham karena 

mengharapkan adanya dividen. 
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Untuk mengetahui kontribusi suatu saham terhadap risiko dari sekelompok 

saham dengan didiversifikasi yang baik maka diperlukan pengukuran risiko pasar 

untuk mengetahui sensiifitas atau kepekaan pendapatan investasi terhadap 

pergerakan pasar dan kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan pasar 

dengan menggunakan beta pasar dengan model (Hartono, 2003): 

Rit = αi + βiRmt + eit   

Dimana  Rit adalah return saham perusahaan t pada waktu i ; Rmt adalah 

return pasar perusahaan t pada waktu i ; eit = nilai kesalahan residu, secara 

konstruksi bernilai nol. 

Rit  merupakan return saham perusahaan t pada waktu i. Return saham 

perusahaan  tersebut dapat dihitung dengan: 

Return Saham = 
                     ( Hartono, 2003) 

Dimana Pt adalah harga saham pada periode t ; Pt-i adalah harga saham pada 

periode sebelum t ; Dt adalah dividen yang dibagi pada periode t. 

Sedangkan return pasar (Rmt) atau indeks pasar dapat dipilih untuk pasar 

BEI. Jika menggunakan IHSG, maka return pasar untuk waktu ke-t dapat dihitung 

sebesar: 

Rmt = 
                         ( Hartono, 2003) 

2.1.3.2  Beta Perusahaan 

 Sensitifitas pendapatan dari suatu investasi terhadap pergerakan pasar 

disebut beta. Secara umum  beta merupakan suatu pengukur volatilitas return 
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suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Brigham dan Weston 

(2004) menyatakan beta mengukur kecenderungan sebuah saham akan bergerak 

naik atau turun mengikuti pasar. Beta sekuritas ke-i mengukur volatilitas return 

sekuritas ke-i dengan return pasar. Jadi beta merupakan pengukur risiko 

sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. 

 Sedangkan volatilitas didefinisikan sebagai fluktuasi atau gejolak dari 

pergerakan dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu 

tertentu. Jika fluktuasi return-return sekuritas atau portofolio secara statistik 

mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio 

tersebut dikatakan bernilai 1. Karena fluktuasi juga pengukur dari risiko, maka 

beta bernilai 1 menunjukkan bahwa resiko sistematik suatu sekuritas atau 

portofolio sama dengan resiko pasar. Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika 

return pasar bergerak naik (turun), return sekuritas atau portofolio juga bergerak 

naik (turun) sama besarnya mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini 

menunjukkan bahwa perubahan return pasar sebesar x%, secara rata rata,return 

sekuritas atau portofolio akan berubah sebesar x% (Hartono, 2003). 

2.1.4 Leverage 

Leverage berarti sebuah pengungkit. Dalam terminology bisnis, tingkat 

leverage yang tinggi berarti bahwa perubahan penjualan yang relatif kecil 

menghasilkan perubahan laba bersih yang tinggi. 

Leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan yang 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar 
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tingkat pengembalian bagi pemilik perusahaan. Syamsudin (2004) 

mengemukakan bahwa: 

“Tingkat leverage berbeda antara perusahaan satu dengan yang lain tetapi 

semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi pula tingkat risiko yang 

dihadapi serta semakin besar tingkat return yang diharapkan. Risiko ini 

diartikan sebagi ketidakpastian dalam hubungan dengan kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban tetapnya.”  

Di dalam manajemen keuangan perusahaan pada umumnya dikenal tiga 

macam leverage, yaitu leverage operasi, leverage keuangan, dan leverage total. 

Leverage Operasi berhubungan dengan hasil penjualan dan tingkat pendapatan 

sebelum pembayaran bunga dan pajak (Earning Before Interest ang Taxes- EBIT). 

Sedangkan leverage keuangan berhubungan dengan EBIT dan pendapatan yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa (Earning per Share- EPS). 

2.1.4.1 Leverage Operasi 

Kerangka dasar yang harus dipahami dalam menjelaskan aspek aspek pokok 

dalam analisa leverage operasi adalah konsep dalam analisa break even point 

(BEP). Analisa BEP digunakan untuk mengukur tingkat penjualan yang 

dibutuhkan agar dapat menutup semua operating cost.  

Tabel 2.1 

Leverage operasi dan Laporan Laba Rugi 

 

 

 

Leverage operasi  :  Sales revenue 

                                 Less : Veriabel operating cost 
                                 Less : Fixed operating cost 

                                 Earning before interest and taxes (EBIT) 
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Penentuan BEP dapat dilakukan sebagai berikut: 

EBIT = (P x X) – (V x X) – F                         (Syamsuddin, 2004) 

Dimana : P = harga jual per unit 

                X = Volume penjualan dalam unit 

  V = biaya operasi variabel per unit 

  F = biaya operasi tetap 

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi : 

 EBIT = X (P-V) – F 

 Oleh karena BEP dicapai pada tingkat EBIT = 0, maka persamaan tersebut 

dapat ditulis sebagai berikut:  

 BEP tercapai pada EBIT = 0, maka 

 BEP = X = 
     

Apabila EBIT berada di bawah BEP maka perusahaan akan mengalami 

kerugian dalam arti tidak dapat menutup biaya operasionalnya, tetapi bila EBIT 

berada di atas BEP maka EBIT akan bebih besar dari nol. Dan titik impas 

perusahaan dalam menutup biaya operasionalnya bila EBIT = 0. 

BEP sangat peka terhadap perubahan dalam biaya tetap, biaya variabel dan 

harga jual per unit. Peningkatan biaya tetap akan memperbesar BEP, dan begitu 

juga sebaliknya. Peningkatan harga jual per unit akan menurunkan tingkat BEP 

sedangkan peningkatan variabel cost akan meningkatkan BEP.  

Leverage operasi timbul karena adanya biaya tetap yang digunakan 

perusahaan dalam menghasilkan income. Biaya tetap tidak berabah dengan 

adanya perubahan volume penjualan. Sehingga, leverage operasi dapat 
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didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi 

tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap 

EBIT ( Syamsudin, 2004).  

Tingkat leverage operasi dikenal dengan istilah degree of operating 

leverage (DOL), dapat diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

DOL = 
                                                        

2.1.4.2 Leverage Keuangan 

 Leverage keuangan timbul karena adanya kewajiban kewajiban financial 

yang sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. Kewajiban kewajiban financial yang tetap ini tidaklah berubah 

dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat tingkat 

EBIT yang dicapai perusahaan. Pada prinsipnya leverage keuangan berarti 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban kewajiban finansial yang 

sifatnya tetap (dana yang diperoleh dengan menerbitkan surat hutang bertingkat 

bunga tetap atau saham preferen dengan tingkat deviden konstan) untuk 

memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham 

biasa (earning per share- EPS).  

Tabel 2.2 
Leverage Keuangan dan Laporan Laba Rugi 

 

 

 

 

Leverage keuangan: earning before interest and tax (EBIT) 
                                 Less: interest expanse 
                                 Earning before tax 
                                 Less: tax 
                                 Earning tax 
                                 Less: preferred stock dividend 
                                 Earning available forcommon stockholder’s 
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EPS atau pendapatan per lembar saham biasa lebih umum digunakan dari 

pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa karena EPS ini 

mengukur tingkat return untuk setiap lembar sahamnya. Pajak, bunga dan deviden 

merupakan faktor yang menyebabkan berkurangnya income bagi pemegang 

saham. Tetapi pajak bukan merupakan kewajiban financial yang tetap karena 

jumlah pajak berubah dengan adanya perubahan EBIT. Semakin tinggi fix 

financial cost-nya (biasanya berbentuk bunga dan deviden saham preferen) akan 

semakin besar leverage keuangannya. 

Leverage keuangan menaikkan tingkat pengembalian yang diharapkan pada 

pemegang saham karena (1) bunga dapat dikurangkan dalam menghitung laba 

kena pajak, penggunaan hutang dalam pembiayaan akan memperkecil pajak dan 

memperbesar laba operasi yang tersedia bagi pemegang saham; (2) jika tingkat 

pengembalian atas aktiva  melebihi tingkat bunga atas hutang maka perusahaan 

yang bersangkutan dapat menggunakan hutang untuk membiayai aktivanya dan 

membayar bunga atas hutang. 

Tingkat leverage keuangan dikenal dengan istilah degree of financial 

leverage (DFL), dapat diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

DOL = 
                                                  

Keputusan penggunaan financial leverage akan menimbulkan resiko 

keuangan bagi perusahaan. Resiko ini timbul sebagai akibat adanya beban bunga 

dari pemakaian hutang dalam pemenuhan kewajiban finansialnya. Jika seluruh 

dana yang digunakan berasal dari modal sendiri dalam bentuk saham biasa, maka 

perusahaan tidak menanggung beban tetap berupa beban bunga. Tetapi beban 
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bunga yang timbul sebagai akibat usaha untuk mencapai struktur modal yang 

optimal, biasanya merupakan beban keuangan yang tetap, tidak terpengaruh oleh 

tingkat earning yang mampu dihasilkan perusahaan, dan bahkan bila perusahaan 

tersebut sampai berada dalam tingkat merugi. 

2.1.4.3 Leverage Total 

Menurut Syamsudin (2004) leverage total dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap, baik biaya tetap 

operasional maupun biaya tetap financial untuk memperbesar pengaruh perubahan 

volume pernjualan terhadap pendapatan per lembar saham biasa (EPS). Oleh 

karena itu total leverage dipandang sebagai refleksi keseluruhan pengaruh dari 

struktur biaya biaya tetap operasi dan biaya tetap financial perusahaan. 

Berkaitan dengan pengukur tingkat leverage total (degree of total leverage – 

DTL) dirumuskan sebagai berikut: 

  DTL = 
                                                       

Semakin tinggi hasil yang diperoleh, maka semakin besar pula tingkat 

leverage totalnya. Tingginya resiko ditunjukkan oleh tingginya DTL. Adanya 

biaya biaya tetap akan memperbesar leverage total dari resiko total. Oleh karena 

itu, manajer keuangan harus bisa melihat dan mempertimbangkan pengaruh 

leverage total terhadap return yang diharapkan maupun tingkat resiko yang 

dihadapi perusahaan. 
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2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Laba Akuntansi terhadap Harga Saham 

Ball dan Brown (1968), Beaver (1968), dan Collins dan Khotari (1989) 

dalam Naimah (2008); Almilia dan Sulistyowati (2007) membuktikan bahwa laba 

akuntansi berhubungan dengan harga saham. Hal ini menyatakan bahwa 

seringkali investor mengambil keputusan berinvestasi pada sebuah perusahaan 

berdasarkan tingkat laba yang mencerminkan kondisi perusahaan tersebut.  

Laba tahunan memiliki kandungan informasi, apabila laba tahunan memiliki 

kandungan informasi, apabila pengumuman  laba akan menyebabkan perubahan  

reaksi  investor  terhadap distribusi  aliran  kas  dimasa  yang  akan  datang,  yang  

akan  menyebabkan  perubahan  harga saham.  Perubahan  harga  saham  disekitar  

tanggal  pengumuman  diharapkan  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  

perubahan  harga  saham  diluar  tanggal  pengumuman.  Informasi  laba akuntansi 

mempunyai  pengaruh  yang  positif  dengan  harga  saham  (Indra  dan  Syam,  

2004). Hal  ini mengindikasikan bahwa  investor menggunakan  informasi  laba 

akutansi untuk menilai kinerja perusahaan pada periode pengamatan. 

Triyono dan Hartono (2000) juga melakukan penelitian mengenai dampak 

pengumuman laporan tahunan terhadap reaksi pasar modal dan menemukan 

bahwa laba bersih memiliki kandungan informasi yang relevan yang 

menyebabkan perubahan terhadap harga saham. Studi ini menemukan bukti 

adanya hubungan positif antara laba akuntansi terhadap harga saham perusahaan. 

Hal ini berarti laba akuntansi memiliki informasi yang relevan. Hasil-hasil 
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penelitian tersebut mendukung hipotesis bahwa laba akuntansi menyampaikan 

informasi dalam penilaian sekuritas. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perumusan hipotesis adalah: 

H. 1   : Laba akuntansi berpengaruh positif terhadap harga saham. 

2.2.2 Risiko Perusahaan terhadap Laba Akuntansi dan Harga Saham. 

 Risiko juga diartikan ketidakpastian saat penanaman modal dalam menaksir 

tingkat pengembalian. Hartono (2003) berpendapat risiko merupakan 

penyimpangan tingkat keuntungan sesungguhnya (actual return) dengan tingkat 

yang diharapkan (expected return).  

Risiko dan return merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Return 

dan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus 

ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Pengaruh risiko 

terhadap saham dapat membuat harga saham naik tapi bisa juga turun bahkan 

menjadi barang yang tidak bernilai bila emiten bangkrut. Investasi pada saham 

yang mempunyai risiko tinggi akan menaikkan kompensasi pengembaliannya. 

Risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko 

pasar dapat diukur menggunakan beta pasar, dengan model Rit = αi + βiRmt + eit  

(Hartono, 2003) . Dimana  Rit adalah return saham perusahaan t pada waktu i ; Rmt 

adalah return pasar perusahaan t pada waktu i ; eit = nilai kesalahan residu, secara 

konstruksi bernilai nol. Beta mengukur sejauh mana tingkat pengembalian saham 

bergerak secara relatif terhadap pasar. Bila koefisien beta perusahaan menurun 

maka saham tersebut akan relatif stabil terhadap pasar dan akan menghasilkan 
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return seiring dengan peningkatan harga saham (Brigham dan Weston, 2004: hal. 

248).  

Dalam penelitian Collins dan Kothari (1989) menyatakan bahwa koefisien 

laba mempunyai fungsi terbalik terhadap risiko sistematis. Begitu juga hasil 

penelitian dari Naimah (2008) yang membuktikan risiko perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap koefisien respon laba akuntansi. Perusahaan perusahaan yang 

memiliki saham yang berisiko rendah, informasi yang laba yang disampaikan 

akan direaksi positif oleh pasar, ERC perusahaan tersebut akan tinggi. 

Berdasarkan hasil penjabaran tersebut, maka perumusan hipotesis adalah: 

H.2  : Risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap hubungan laba 

akuntansi dan harga saham. 

2.2.3 Leverage terhadap Laba Akuntansi dan Harga Saham 

Struktur modal diukur dengan leverage yakni ukuran yang digunakan untuk 

menggambarkan kemampuan perusahaan yang menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat pengembalian  bagi 

pemilik perusahaan. Menurut Sudarmaji dan Suharto (2007), target dari struktur 

modal adalah kombinasi optimal dari penggunaan modal hutang dan modal 

sendiri yang harus diusahakan perusahaan untuk dapat dicapai dan dipertahankan. 

Dimana perimbangan antara hutang dan modal sendiri disebut leverage keuangan. 

Perusahaan yang menggunakan hutang adalah perusahaan yang mempunyai 

leverage keuangan. Semakin besar proporsi hutang yang digunakan perusahaan 

maka semakin besar financial leverage-nya (Bringham dan Weston, 2004:212). 

Leverage keuangan bernilai positif dan negatif dinilai berdasarkan pengaruh yang 
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dimilikinya terhadap laba per lembar saham (Horne, 1998). Proporsi hutang 

tersebut digunakan perusahaan untuk memperbesar tingkat pengembalian. Tingkat 

leverage dihasilkan dari prosentase perubahan EPS dibagi dengan prosentase 

perubahan penjualan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh, maka semakin besar 

pula tingkat leverage totalnya. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan biaya tetap, baik biaya tetap operasional maupun biaya tetap 

financial akan memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap 

pendapatan per lembar saham biasa (EPS) (Ismiyanti daan Hanafi, 2003). Hal 

tersebut menjadi signal negatif bagi investor yang menyebabkan permintaan 

terhadap saham menurun. Penurunan permintaan saham mengakibatkan 

penurunan harga saham (Ismiyanti daan Hanafi, 2003). Peningkatan laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akan menurunkan 

harga saham 

Penelitian Naimah (2008) berhasil menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki rasio hutang terhadap total aktiva tinggi, 

hubungan laba akuntansi dengan harga saham akan berpengaruh rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio hutang terhadap total aktiva 

yang rendah. 

Berdasarkan hasil penjabaran tersebut, maka perumusan hipotesis adalah: 

H.3  : Leverage berpengaruh negatif terhadap hubungan laba akuntansi dan 

harga saham. 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2.3 Kerangka Teoritis 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara laba perusahaan terhadap harga saham dengan 

leverage dan risiko perusahaan menjadi variabel moderasi, dapat dijelaskan pada 

gambar 2.1. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Bagan Pengaruh Laba Perusahaan terhadap Harga Saham 
dengan Leverage dan Risiko Perusahaan sebagai Variabel Moderasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

       Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan otomotif yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008. Dari jumlah populasi 

tersebut kemudian diambil sampel. Adapun jenis metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling dengan mengambilan sampel dimana 

sampel yang dipilih dan diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.   

       Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Otomotif yang  terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tersebut 

aktif dan terdaftar penuh selama 5 tahun berturut turut yaitu tahun 2004 

hingga tahun 2008  

2. Sahamnya aktif diperdagangkan selama periode 2004-2008. 

3. Perusahaan mengalami laba selama periode 2004-2008. 

4. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah. 

5. Memiliki tahun buku per 31 Desember.  

6. Memiliki kelengkapan informasi laporan keuangan yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

Berdasarkan kriteria diatas, sampel penelitian ini menggunakan 8 

perusahaan Otomotif yang go public di Bursa Efek Indonesia, yaitu: 
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Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria Seleksi Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2004 18 

2 

Perusahaan yang tidak terdaftar berturut turut selama 

periode 2004-2008 0 

3 

Perusahaan yang mengalami rugi antara periode 2004-

2008 (10) 

4 

Menggunakan mata uang selain rupiah dalam laporan 

keuangannya 0 

5 Tahun buku selain 31 Desember  0 

6 Saham tidak aktif diperdagangkan 0 

  Jumlah akhir sampel penelitian 8 

 

Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan 8 perusahaan yang memenuhi 

kriteria. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan 

selama 5 tahun sehingga terdapat 40 observasi.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berasal dari data sekunder. Data diperoleh dan dikumpulkan melalui dokumen 

dokumen perusahaan yang terdapat di Pojok BEJ Universitas Brawijaya, situs 

resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market 

Directory yang diolah dari laporan keuangan perusahaan otomotif yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2008. 
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3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham. 

Menurut Widoatmojo (1996: 21), harga penutupan (closing price) merupakan 

harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Dalam 

penelitian ini, harga saham adalah rata rata harga penutupan pada akhir.  

Harga saham = rata − rata harga saham penutupan tiap bulan12  

        (Hartono, 2003) 

3.3.2 Variable Independen 

Varibel independen ini adalah laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba 

tahunan dibagi dengan jumlah saham umum yang beredar.  

Laba akuntansi (Eit) = 
                                           

                                                           (Mayangsari, 2004) 

3.3.3 Variabel Moderasi  

Variabel Moderasi ini terdiri dari Resiko Perusahaan (RISK) dan Leverage 

(LEV). 

1. Risiko Perusahaan (RISKit) 

Risiko perusahaan (RISKit) merupakan bagian dari risiko total yang 

disebabkan oleh faktor yang serentak mempengaruhi semua perusahaan yang 

beroperasi dan khususnya harga saham di pasar modal. Oleh karena itu risiko ini 

tidak dapat  didiversifikasi. 

Risiko ini diukur dengan risiko sistematis (beta) dengan model pasar:  
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Rit = αi + βiRmt + εit. 

Return Saham = 
                     (Hartono, 2003) 

Dimana:  

βi  : Beta sekuritas i 

Rit  : Imbal hasil saham perusahaan i pada waktu t  

Rmt : Imbal hasil pasar pada waktu t. 

Pit   : Harga saham perusahaaan i pada waktu t 

Pt-1 : Harga saham perusahaan pada periode sebelum waktu t. 

               

Rmt = 
                         (Hartono, 2003) 

Dimana :  

Rmt  : Return pasar pada waktu t 

IHSGt  : Index Harga Saham Gabungan pada waktu t. 

IHSGt-I: Index Harga Saham Gabungan pada periode sebelum 

waktu t. 

2. Leverage 

Struktur modal diukur dengan leverage ratio dan menggunakan skala ukur 

rasio. Leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan yang 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar 

tingkat pengembalian  bagi pemilik perusahaan (Syamsudin, 2004). 

Leverage =                                                                                            

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3.4 Metode Analisis Data  

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Data-data yang terkumpul kemudian diolah, lalu 

dimasukkan dalam tabulasi yang kemudian dideskriptifkan. 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier sederhana yang bertujuan melihat pengaruh antara laba akuntansi 

dengan harga saham dan regresi linear berganda yang bertujuan melihat pengaruh 

antara risiko perusahaan dan leverage terhadap hubungan laba akuntansi dengan 

harga saham untuk suatu periode tertentu.  

Adapun tahapan yang digunakan dalam analisis data penelitian ini, yaitu: 

1. Mengumpukan data yang relevan dan yang dibutuhkan dalam pengujian 

hipotesis. 

2. Menghitung harga saham (AP), Laba (E), risiko sistematis atau beta 

(RISK) dan leverage (LEV). 

3. Melakukan pengujian Asumsi Klasik. Dalam pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi membutuhakn asumsi-asumsi yaitu uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedetisitas. 
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4. Melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi sederhana dan 

berganda. 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 Suatu persamaan regresi harus bersifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. 

Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE, maka dilakukan uji asumsi klasik 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. Pengujian ini terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya berdistribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Kenormalan distribusi data diuji dengan pengujian Kolmogrov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Dalam pengujian ini 

kaidah keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih besar dari α = 

0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal. Selain itu, 

kenormalan distribusi data juga dapat diuji dengan analisa grafik. Normalitas ini 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) yang ada pada sumbu diagonal 

dari grafik yang dihasilkan. 

Deteksi normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, 

dan sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas (Santoso, 2000). 
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2. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan 

ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka 

dilakukan pengujian Durbin-Watson (D-W), dan ketentuannya adalah sebagai 

berikut angka D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif, angka D-W 

diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, angka D-W di atas +2, 

berarti ada autokorelasi negative (Santoso 2000). 

3. Uji Multikolinearitas 

 Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel independen. Akibat 

dari adanya multikolinearitas ini adalah koefisien regresinya tidak tertentu atau 

kesalahan standarnya tidak terhingga. Multikolinearitas dapat dilihat dengan VIF 

(variance inflation factor) bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 

0,10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak heteroskedastisitas. 
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 Santoso (2000:210) menyebutkan bahwa deteksi adanya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat pola penyebaran atas titik-titik yang ada pada grafik, 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan 

keputusan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan 

sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Pengujian Hipotesis 1 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis satu menyatakan bahwa tingkat laba 

perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Pengujian hipotesisnya 

didasarkan pada persamaan regresi sebagai berikut: 

APit =  α0 + α1Eit + εit 

Dalam hal ini: 

APit = harga saham perusahaan i tahun t  

Eit = laba  per lembar saham perusahaan i pada tahun t 

eit    = residual 

Maka, hipotesis 1 dinyatakan dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif, 

sebagai berikut: 

H0 : α1 ≤  0 

H1 : α1  0 
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Apabila α1 positif secara statistik signifikan maka terdapat bukti yang 

mendukung hipotesis satu, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat laba 

perusahaan, semakin tinggi pula harga saham.  

3.5.2 Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel moderasi risiko 

perusahaan mempengaruhi hubungan laba perusahaan terhadap harga saham. 

Hipotesis dua menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

hubungan laba akuntansi dan harga saham. Pengujian hipotesisnya didasarkan 

pada persamaan regresi sebagai berikut: 

APit =  α0 + α1Eit + α2RISKit + α3Eit*RISKit  + εit 

Dalam hal ini: 

APit  = harga saham perusahaan i tahun t  

Eit  = laba  per lembar saham perusahaan i pada tahun t 

RISKit    = beta perusahaan i pada tahun t 

eit     = residual 

Maka, hipotesis 2 dinyatakan dalam hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif, sebagai berikut: 

H0 : α3 ≥  0 

H1 : α3  0 

Apabila α3 negatif secara statistik signifikan maka terdapat bukti yang mendukung 

hipotesis dua, yang berarti semakin tinggi risiko perusahaan, maka pengaruh laba 

akuntansi terhadap harga saham akan semakin rendah. 
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3.5.3 Pengujian Hipotesis 3 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel moderasi 

leverage mempengaruhi hubungan laba perusahaan terhadap harga saham. 

Hipotesis tiga menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

hubungan laba akuntansi dan harga saham. Pengujian hipotesisnya didasarkan 

pada persamaan regresi sebagai berikut: 

APit = α0 + α1Eit + α2LEVit + α3Eit*LEVit  + εi 

Dalam hal ini: 

APit  = harga saham perusahaan i tahun t  

Eit  = laba  per lembar saham perusahaan i pada tahun t 

LEVit      = leverage perusahaan i tahun t 

eit     = residual. 

Maka, hipotesis 3 dinyatakan dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif, 

sebagai berikut: 

H0 : α3 ≥  0 

H1 : α3  0 

Apabila α3 negatif secara statistik signifikan maka terdapat bukti yang mendukung 

hipotesis tiga, yang berarti semakin tinggi leverage, maka pengaruh laba 

akuntansi terhadap harga saham akan semakin rendah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Deskriptif 

       Statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian disajikan pada 

tabel 4.1 berikut ini. Statitis deskriptif ini berfungsi untuk memberikan gambaran 

umum tentang data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

 Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

AP 263,75 19.179,17 3.226,19 4725,82 

E 16,00 2.271 377,35 499,36 

RISK -1,84 3,63 0,90 1,18 

LEV 0,29 0,83 0,53 0,16 

ERISK -560,22 2706,53 433,05 744,34 

ELEV 10,08 1135,5 190,4387 256,50 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa variabel Harga Saham (AP) 

sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 263,75 dan nilai 

maksimum 19179,17 dengan rata-rata 3226,19.  Nilai ini menunjukkan terdapat 

jarak perbedaan harga saham yang cukup besar pada perusahaan otomotif tetapi 

rata-ratamya tidak terlalu tinggi. 

Pada variabel Laba Perusahaan (E) sebagai variabel dependen memiliki nilai 

minimum sebesar 16,00  dan nilai maksimum 2271,00  dengan rata-rata 377,35. 
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Nilai ini menunjukkan terjadi perbedaan yang cukup besar pula pada laba 

perusahaan diantara sampel tetapi rata-ratanya juga tidak terlalu tinggi. 

 Pada variabel Risiko Perusahaan (RISK) sebagai variabel independen 

memiliki nilai minimum sebesar - 1,84 dan nilai maksimum 3,63 dengan rata-rata 

0,91. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang memiliki risiko yang 

rendah. Pada variabel Leverage (LEV) sebagai variabel independen memiliki nilai 

minimum sebesar 0,29 dan nilai maksimum 0,83 dengan rata-rata 0,53. Nilai 

menunjukkan perusahaan yang memiliki utang dengan komposisi menengah. Pada 

variabel ERISK sebagai variabel moderasi memiliki nilai minimum sebesar – 

560,22 dan nilai maksimum 2706,53 dengan rata-rata 433,0550, sedangkan ELEV 

memiliki nilai minimum sebesar 10,08 dan nilai maksimum 1135,5 dengan rata-

rata 256,5 

 

4.2  Analisis Data 

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi dasar klasik. Untuk mendapatakan nilai pemeriksa 

yang tidak bias dan efisien dari satu persamaan regresi berganda dengan metode 

kudrat terkecil, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang 

dhasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Persyaratan asumsi dasar klasik 

yang harus dipenuhi adalah : 
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1. Normalitas. Berdistribusi normal merupakan distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu. 

2. Non-Heteroskedastisitas. artinya ,variabel bebas adalah konstan (sama) 

untuk setiap nilai tertentu variabel bebas.  

3. Autokorelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke 

dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak berkorelasi. 

4. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel bebas yang satu dengan 

variabel yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara 

sempurna atau mendekati sempurna. 

Dalam penelitian ini digunakan empat buah alat uji yaitu: 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah Uji Kolmogorov-

Smirnov. Bila probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05 (5%) maka terdistribusi 

normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal. Hasil uji Uji Kolmogorov-

Smirnov adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tabel Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Kolmogorov-Smirnov 1,279 1,016 0,808 

Asymp. Sig 0,076 0,253 0,531 

Sumber Data : Lampiran 
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Dari hasil pengujian, diperoleh hasil pada tabel 4.2 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,076; 0,253; dan 0,531 > 0.05, maka asumsi normalitas terpenuhi. 

4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana masing-masing 

kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan. Heteroskedastisitas 

diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman, yaitu 

mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi linier berganda dengan 

semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi < 0.05 maka persamaan 

regresi mengandung heteroskedastisitas dan jika signifikansi hasil korelasi > 0.05 

maka asumsi terpenuhi (Homoskedastisitas). Disamping itu dilakukan pengujian 

non heteroskedastisitas secara grafis. Suatu regresi dikatakan terdeteksi non-

heteroskedastisitasnya apabila diagram pencar residual tidak membentuk suatu 

pola tertentu.  Hasil yang diperoleh dapat diringkas sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1  

Grafik Diagram Pencar Residual Pengujian Variabel Laba Perusahaan 
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Hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada diagram pencar 

residual tidak membentuk suatu pola tertentu. Kesimpulannya, regresi terbebas 

dari heteroskedastisitas. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel yang 

mempengaruhi persamaan regresi dapat diketahui secara pasti. 

 

Gambar 4.2 

Grafik Diagram Pencar Residual Model Pengujian Laba, RISK, E*RISK 

 

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada diagram pencar 

residual tidak membentuk suatu pola tertentu. Kesimpulannya, secara visual, 

regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel-

variabel yang mempengaruhi persamaan regresi dapat diketahui secara pasti. 
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Gambar 4.3 

Grafik Diagram Pencar Residual Model Pengujian Laba, Leverage, dan 

E*Leverage 

 

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada diagram pencar 

residual tidak membentuk suatu pola tertentu. Kesimpulannya, secara visual 

regresi terbebas dari heteroskedastisitas secara grafis. Hal ini berarti bahwa 

seluruh variabel-variabel yang mempengaruhi persamaan regresi dapat diketahui 

secara pasti. 

4.2.1.3 Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terdapat suatu korelasi 

(hubungan) antara residual tiap elemen. Istilah autokorelasi juga didefinisikan 

sebagai kondisi yang berurutan di antara gangguan atau distubansi ui  yang masuk 

kedalam fungsi regresi populasi. Satu asumsi penting dari regresi linear klasik 

adalah bahwa ui  yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi adalah random atau 
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tak berkorelasi.  Pendeteksian adanya autokorelasi di sini menggunakan 

percobaan Durbin Watson. Kriteria pengujian yang melandasi keputusan: 

Tabel 4.3 

Nilai Durbin Watson 

Model Nilai Durbin Watson 

1 1,528 

2 1, 617 

3 1, 673 

Sumber Data : Lampiran 

Karena ketiga nilai Durbin Watson < 2, maka dikatakan memenuhi asumsi Non-

Autokorelasi. 

4.2.1.4 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya korelasi linier yang tinggi diantara 

dua/lebih variabel bebas. Multikolinearitas diuji dengan menghitung nilai VIF 

(Variance Inflating Factor). Bila nilai VIF < 5 maka asumsi tidak terjadinya 

multikolinearitas terpenuhi. Uji non multikolinearitas diperlukan karena bila 

terjadi kolinearitas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tertentu dan 

kesalahan standarnya tak terhingga.  Hasil yang didapatkan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Tabel Hasil Uji Asumsi Non-Multikolinearitas Model 2 

Variabel VIF Keterangan 

Laba Perusahaan 1,356 Non Multiokolinieritas 

RISK 1,194 Non Multiokolinieritas 

Laba* RISK 1,572 Non Multiokolinieritas 

Sumber Data : Lampiran 
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Tabel 4.5 

Table Hasil Uji Asumsi Non-Multikolinearitas Model 3 

Variabel VIF Keterangan 

Laba Perusahaan 3,518 Non Multiokolinieritas 

Leverage 1,194 Non Multiokolinieritas 

Laba* Leverage 3,386 Non Multiokolinieritas 

Sumber Data : Lampiran 

 

Hasil yang didapatkan menunjukkan  bahwa semua nilai VIF dari semua variabel 

bebas bernilai < 5, berarti asumsi tidak terjadinya multikolinearitas terpenuhi.   

4.2.2 Analisis Model Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis 

Model regresi yang dibentuk dengan harga saham sebagai variabel 

independen, laba perusahaan sebagai variabel dependen, dan resiko dan leverage 

sebagai varibel moderasi ternyata lolos uji asumsi dasar klasik, dalam arti sebuah 

model persamaan regresi yang representative. Hasil model regresi dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

4.2.2.1 Laba Akuntansi dan Harga Saham (Model 1) 

Tabel 4.6 
Hasil Analisis Regresi Model 1 

Variabel B Beta t hitung Sig t Keterangan 
Konstanta -51,068     
Laba Perusahaan (x1) 8,685 0,918 14,239 0,000 Signifikan 

ttabel  = 2,022    
R Square 
F Hitung  
F Tabel 
Sig F 

= 
= 
= 
= 

0,842 
202,758 
4,098 
0,000 

 
 
 

  

Sumber Data : Lampiran 
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Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil dari uji simultan (uji F) untuk model 1 adalah yaitu antara variabel 

independen Laba Perusahaan (E) terhadap variabel dependen Harga Saham 

(AP), yaitu Fhitung > Ftabel (202,758 > 4,098) atau Sig F < 5% (0,000<0,05). 

Dengan demikian, variabel independen Laba Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham perusahaan.  

2. Hasil dari uji parsial (uji t) adalah variabel Laba Perusahaan mempunyai nilai 

thitung sebesar 14,239 dengan probabilitas sebesar  0,000. Karena nilai thitung > 

ttabel (14,239>2,022) atau sig t < 5% (0,000<0,05), maka secara parsial Laba 

Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham perusahaan. 

Karena koefisien regresi bertanda positif (8,685), H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima,  mengindikasikan hubungan keduanya positif atau searah. Dengan 

demikian, semakin tinggi Laba Perusahaan akan mengakibatkan semakin 

tinggi pula Harga Saham perusahaan. 

Dari pengujian hipotesis di atas, persamaan regresi untuk Model 1 yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

Konstanta α0 bernilai negatif yaitu -51,068, tetapi nilainya tidak berpengaruh 

secara signifikan. Koefisien regresi sebesar  8,685 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (karena bertanda positif) satu satuan Laba Perusahaan akan 

meningkatkan Harga Saham sebesar 8,685. Demikian sebaliknya, bahwa setiap 

APit  = -51,068  + 8,685 Eit + εit 

Harga Saham  = -51,068 + 8,685 Laba Perusahaan 
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pengurangan satu satuan Laba Perusahaan akan menurunkan Saham Perusahaan 

sebesar 8,685. 

4.2.2.2 Resiko Perusahaan terhadap Laba Akuntansi dan Harga Saham      
(Model 2) 

Tabel 4.7 
Hasil Analisis Regresi Model 2 

Variabel B Beta t hitung Sig t Keterangan 
Konstanta 22,039     
Laba Perusahaan  9,586 1,010 14,293 0,000 Signifikan 
RISK   85,830 0,021 0,323 0,749 Tidak Signifikan 

E*Risk  -1,188 -0,187 -2,458 0,019 Signifikan 

ttabel  = 2,022    
R Square 
F Hitung  
F Tabel 
Sig F 

= 
= 
= 
= 

0,867 
78,425 
2,866 
0,000 

   

 Sumber Data : Lampiran 

 

Dari tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil dari uji simultan (uji F) untuk model 2 yaitu antara 2 variabel 

independen, Laba Perusahaan (E), Risiko (RISK), dan 1 variabel moderasi 

E*RISK  terhadap variabel dependen Harga Saham (AP), yaitu Fhitung > Ftabel 

(78,425>2,866) atau Sig F < 5% (0,000<0,05). Artinya bahwa secara 

bersama-sama ketiga variabel bebas yang meliputi E, RISK, dan E*RISK, 

berpengaruh signifikan terhadap AP.  

 

2. Hasil dari uji parsial (uji t)  

a. Variabel Laba Perusahaan mempunyai nilai thitung sebesar 14,293 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai thitung > ttabel (14,293>2,022) atau sig t < 
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5% (0,000<0,05) maka secara parsial Laba Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan. Koefisien regresi 

bertanda positif (9,586) mengindikasikan hubungan keduanya positif 

atau searah, semakin tinggi Laba Perusahaan akan mengakibatkan 

semakin tinggi pula Harga Saham perusahaan. 

b. Variabel RISK mempunyai nilai thitung sebesar 0,323 dengan probabilitas 

sebesar 0,749. Nilai thitung < ttabel (0,323<2,022) atau sig t > 5% 

(0,749>0,05) maka secara parsial variabel independen RISK tidak 

signifikan secara statistik terhadap Harga Saham perusahaan.  

c. Variabel E*RISK mempunyai nilai thitung sebesar -2,458 dengan 

probabilitas sebesar 0,019. Nilai thitung > ttabel (2,458>2,022) atau sig t < 

5% (0,019<0,05) maka secara parsial Variabel E*RISK berpengaruh 

signifikan secara statistik  terhadap Harga Saham perusahaan. Koefisien 

regresi bertanda negatif (-1,188) mengindikasikan hubungan keduanya 

negatif atau berlawanan arah. Dengan demikian cukup bukti untuk 

pernyataan semakin tinggi risiko perusahaan, akan semakin rendah 

hubungan laba akuntansi terhadap harga saham. 

Dari pengujian hipotesis di atas, persamaan regresi yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

APit =  22,039+ 9,586Eit + 85,830RISKit -1,188Eit*RISKit  + εit 

Saham Perusahaan = 22,039+ 9,586 Laba Perusahaan + 85,830RISK -

1,188Laba Perusahaan*RISK 
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Konstanta α0 bernilai 22,039 tetapi nilainya tidak berpengaruh secara 

signifikan.  Koefisien regresi untuk variabel E sebesar 9,586 menyatakan bahwa 

setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan Laba Perusahaan akan 

meningkatkan Saham Perusahaan sebesar 9,586.  Demikian sebaliknya, bahwa 

setiap pengurangan satu satuan Laba Perusahaan akan menurunkan Harga Saham 

sebesar 9,586. Koefisien regresi untuk variabel RISK sebesar 85,830 menyatakan 

bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan Risiko Perusahaan 

akan meningkatkan Harga Saham sebesar 85,830. Demikian sebaliknya, bahwa 

setiap pengurangan satu satuan Risiko Perusahaan akan menurunkan Harga 

Saham sebesar 85,830, akan tetapi pada model 2 ini, diperoleh signifikansi uji t 

tidak signifikan, dengan demikian besarnya penambahan ataupun pengurangan 

risiko perusahaan, secara analisis tidak mempengaruhi nilai saham  Perusahaan.  

Koefisien regresi untuk variabel E*RISK sebesar -1,188 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (bertanda negatif) satu satuan Risiko Perusahaan akan menurunkan 

pengaruh Laba Perusahaan terhadap Harga Saham sebesar 1,188.   
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4.2.2.3 Leverage terhadap Laba Akuntansi dan Harga Saham (Model 3) 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Model 3 

Variabel B Beta t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta 3,583     

Laba Perusahaan  1,038 1,116 6,454 0,001 Signifikan 

Leverage 0,465 0,117 1,162 0,253 Tidak Signifikan 

E*LEV -0,318 -0,347 -2,046 0,048 Signifikan 

ttabel  = 2,022    

R Square 

F Hitung  

F Tabel 

Sig F 

= 

= 

= 

= 

0,694 

27,236 

2,866 

0,000 

   

 Sumber Data : Lampiran 

Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil dari uji simultan (uji F) untuk model 3, yaitu antara 2 variabel 

independen, Laba Perusahaan (E), Leverage (LEV), dan 1 variabel moderasi 

E*LEV  terhadap variabel dependen Harga Saham (AP), yaitu Fhitung > Ftabel 

(27,236>2,866) atau Sig F < 5% (0,000<0,05). Dengan demikian, variabel 

independen Laba Perusahaan, Leverage, E*LEVberpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham perusahaan. 

2. Hasil dari uji parsial (uji t) 

a. Variabel Laba Perusahaan mempunyai nilai thitung sebesar 6,454 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai thitung >ttabel (6,454 > 2,022) atau sig t < 

5% (0,000<0,05) maka secara parsial Laba Perusahaan berpengaruh 

signifikan secara statistik terhadap Harga Saham. Koefisien regresi 
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bertanda positif (1,038) mengindikasikan hubungan keduanya positif atau 

searah, semakin tinggi Laba Perusahaan akan mengakibatkan semakin 

tinggi pula Harga Saham. 

b. Variabel Leverage mempunyai nilai thitung sebesar 1,162 dengan 

probabilitas sebesar 0,253. Nilai thitung < ttabel (1,162<2,022) atau sig t > 5% 

(0,253>0,05) maka secara parsial Leverage berpengaruh tidak signifikan 

secara statistik terhadap Harga Saham.  

c. Variabel Laba Perusahaan*Leverage mempunyai nilai thitung sebesar -2,046  

dengan probabilitas sebesar 0,048. Nilai thitung > ttabel (2,046 >2,022) atau 

sig t < 5% (0,048<0,05) maka secara parsial Variabel E*LEV berpengaruh  

signifikan secara statistik terhadap Harga Saham. Koefisien regresi 

bertanda negatif -0,318 mengindikasikan bahwa hubungan kedua varibel 

tersebut negatif atau berlawanan arah. Dengan demikian cukup bukti untuk 

pernyataan semakin tinggi leverage perusahaan, maka pengaruh laba 

terhadap harga saham akan semakin rendah. 

 

Dari pengujian hipotesis di atas, persamaan regresi yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

APit =  3,583 + 1,038Eit  + 0,465Levit - 0,318 Eit*LEVit  + εit 

Saham Perusahaan = 3,583 + 1,038Laba Perusahaan + 0,465Leverage -

0,318  Laba Perusahaan*Leverage 
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Konstanta α0 bernilai 3,583 dan nilainya tidak berpengaruh secara 

signifikan.  Koefisien regresi untuk variabel E sebesar 1,038 menyatakan bahwa 

setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan Laba Perusahaan akan 

meningkatkan Harga Saham sebesar 1,038. Demikian sebaliknya, bahwa setiap 

pengurangan satu satuan Laba Perusahaan akan menurunkan Harga Saham 

sebesar 1,038. Koefisien regresi untuk variabel LEV sebesar 0,465 menyatakan 

bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan Leverage akan 

meningkatkan Harga Saham sebesar 0,465.  Demikian sebaliknya, bahwa setiap 

pengurangan satu satuan Leverage akan menurunkan Saham Perusahaan sebesar 

0,465, akan tetapi, pada model 3 ini, diperoleh signifikansi uji t tidak signifikan, 

dengan demikian besarnya penambahan ataupun pengurangan Leverage, secara 

analisis tidak mempengaruhi nilai Harga Saham perusahaan.  Koefisien regresi 

untuk variabel E*LEV sebesar -0,318 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(bertanda negatif) satu satuan Leverage akan menurunkan pengaruh Laba 

Perusahaan terhadap Harga Saham sebesar 0,318. 

4.2.3  Analisis Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2005). Hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian ini dapat 

terlihat pada Tabel 4.9 berikut: 
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           Tabel 4.9 

   Koefisien Determinasi 

Model R Square 

1 0,842 

2 0,867 

3 0,694 

       Dari tabel 4.9, dapat diperoleh bahwa pada model 1, nilai R Square 

sebesar 0,842, menunjukkan bahwa Harga Saham perusahaan dipengaruhi oleh 

besarnya Laba Perusahaan sebesar 84,2% , sedangkan sisanya 15,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain.  Pada model 2, Nilai R Square sebesar 0, 867, menunjukkan 

bahwa Harga Saham Perusahaan dipengaruhi sebesar 86,7% oleh ketiga variabel 

bebas yang meliputi Laba Perusahaan, RISK, dan interaksi Laba Perusahaan 

dengan RISK, sedangkan sisanya 13,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

ketiga variabel bebas tersebut, sedangkan pada model 3, Nilai R Square sebesar 0, 

694, menunjukkan bahwa Saham Perusahaan dipengaruhi sebesar 69,4% oleh 

ketiga variabel bebas yang meliputi Laba Perusahaan, Leverage, dan interaksi 

Laba Perusahaan dengan Leverage, sedangkan sisanya 30,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar ketiga variabel bebas tersebut.  

 

4.3 Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan metode regresi 

linier sederhana menunjukkan bahwa laba akuntansi berpengaruh terhadap harga 

saham. Artinya bahwa meningkat maupun menurunnya laba akuntansi akan 

mempengaruhi perubahan harga saham pada perusahaan otomotif. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 
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Naimah (2008) bahwa laba akuntansi berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Selain itu, besar koefisien determinasi adalah 0,842 yang berarti variabel laba 

akuntansi memberikan kontribusi sebesar 84,2% terhadap perkembangan harga 

saham, artinya bahwa semakin besar nilai koefisien determinasi variabel laba 

akuntansi semakin besar pengaruhnya terhadap varibel harga saham (Almalia dan 

Sulistyowati, 2007). Oleh karena itu, laba akuntansi merupakan faktor yang dapat 

menjelaskan harga saham. Laba akutansi menyampaikan informasi yang 

bermanfaat dalam penilaian sekuritas. Sistem akuntansi dapat memberikan 

informasi yang saling melengkapi tentang laba. Informasi mengenai laba berasal 

dari laporan laba rugi yang mencerminkan hasil usaha perusahaan dalam 

memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. 

Risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap hubungan laba akuntansi 

dengan harga saham. Hasil penelitian ini mendukung temuan Naimah (2008) 

bahwa faktor risiko perusahaan mampu menurunkan hubungan laba akuntansi 

terhadap harga saham. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan 

koefisien nilai laba saat risiko masuk ke dalam pengujian yang berarti  risiko 

perusahaan berpengaruh menurunkan hubungan laba akuntansi terhadap harga 

saham. Perusahaan-perusahaan yang memiliki saham berisiko rendah, labanya 

akan cenderung tinggi dan informasi laba yang terdapat pada laporan keuangan 

suatu perusahaan tersebut akan direspon positif oleh pasar karena laba tersebut 

dinilai berkualitas. Sebaliknya, semakin berisiko return yang diharapkan di masa 

depan dari suatu perusahaan, investor akan memberikan reaksi yang lebih rendah 

terhadap laba yang tidak terduga. Perubahan risiko yang tercermin dari 
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berubahnya aliran kas pada investor akan berdampak pada perubahan kepercayaan 

investor dan respon investor pada perusahaan. Perubahan kepercayaan dan respon 

tersebut akan mempengaruhi perubahan harga saham (Husani dan Hartono, 2003). 

Informasi risiko perusahaan tidak bermanfaat bagi investor, namun informasi 

tersebut digunakan investor untuk menilai kualitas laba sebuah perusahaan.  

Hasil pengujian leverage juga mendukung temuan Naimah (2008) yang 

menemukan bahwa tingkat leverage berpengaruh negatif pada hubungan laba 

akuntansi terhadap harga saham. Hasil ini juga mendukung penelitian Tarjo 

(2008) yang memperlihatkan bahwa keberadaan hutang dianggap sebagai berita 

buruk bagi investor yang direspon dengan mendiskon harga saham yang berupa 

turunnya harga pasar saham. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi, pengaruh 

laba  akuntansi terhadap harga saham lebih kecil dibanding  dengan pengaruh laba  

akuntansi terhadap harga saham pada perusahaan dengan tingkat leverage rendah. 

Hasil ini mendukung hipotesis bahwa leverage berpengaruh menurunkan 

hubungan laba akuntansi terhadap harga saham. Rasio yang tinggi berarti 

perusahaan menggunakan rasio leverage yang tinggi. Penggunaan leverage yang 

tinggi akan meningkatkan modal perusahaan dengan cepat tetapi sebaliknya 

apabila penjualan menurun, modal perusahaan akan menurun dengan cepat pula 

(Hanafi dan Halim (2000) dalam Solechan, 2009). Dengan semakin tinggi 

leverage perusahaan menunjukkan bahwa tingginya hutang perusahaan  yang 

dibiayai oleh modal saham yang ditanamkan oleh pemegang saham (investor) 

akan memberikan beban tersendiri karena investor merasa terbebani dengan 

besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dan        mengakibatkan sebagian 
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investor takut dalam berspekulasi dalam penanaman sahamnya ke perusahaan 

tersebut. (Ismiyanti daan Hanafi, 2003). Hal tersebut menjadi signal negatif bagi 

investor yang menyebabkan permintaan terhadap saham menurun. Penurunan 

permintaan saham mengakibatkan penurunan harga saham (Ismiyanti daan 

Hanafi, 2003). Peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan tingkat 

leverage tinggi akan menurunkan harga saham. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi terhadap 

harga saham dan menguji pengaruh faktor moderasi yaitu risiko perusahaan dan 

leverage terhadap hubungan laba akuntansi terhadap harga saham. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2004 – 2008. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 

regresi linear sederhana dan berganda dengan uji t dan uji F. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian ini sesuai dengan prediksi bahwa laba akuntansi 

berpengaruh meningkatkan harga saham. Artinya harga saham akan 

meningkat seiring naiknya laba perusahaan. Semakin tinggi laba semakin 

meningkatkan harga saham. Aliran kas masa datang kepada investor 

digunakan untuk menentukan nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik ini pada 

akhirnya menentukan harga pasar saham yang terjadi di pasar modal pada 

saat tertentu. 

2. Risiko perusahaan terbukti berpengaruh menurunkan pengaruh laba 

akuntansi terhadap harga saham. Perusahaan perusahaan yang memiliki 

saham berisiko tinggi, labanya akan cenderung rendah dan informasi laba 

yang disampaikan oleh perusahaan akan direspon negatif oleh pasar karena 

laba tersebut dinilai tidak berkualitas. Perubahan risiko yang tercermin 
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dari berubahnya aliran kas pada investor akan berdampak pada perubahan 

kepercayaan investor dan respon investor pada perusahaan. Perubahan 

kepercayaan dan respon tersebut akan mempengaruhi perubahan harga 

saham. 

3.  Tingkat leverage terbukti menurunkan pengaruh laba akuntansi terhadap 

harga saham. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi, pengaruh laba 

akuntansi terhadap harga saham lebih kecil dibanding dengan pengaruh 

laba akuntansi terhadap harga saham pada perusahaan dengan tingkat 

leverage rendah. Leverage tinggi menyebabkan aliran kas masa depan 

kepada investor berkurang karena harus membayar beban bunga tetap. Hal 

tersebut menjadi sinyal negatif bagi investor yang menyebabkan 

permintaan terhadap saham menurun. Penurunan permintaan saham 

mengakibatkan penurunan harga saham. Peningkatan laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akan menurunkan harga 

saham. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan yang masih 

perlu untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut dalan penelitian berikutnya. 

Keterbatasan keterbatasan tersebut antara lain adalah: 

1. Perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini tidak random dan jumlahnya 

sangat sedikit. 
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2. Penelitian ini hanya menguji resiko perusahaan dan leverage dalam 

mempengaruhi hubungan laba akuntansi terhadap harga saham, sehingga 

perlu dipertimbangkan penambahan variabel variabel baru untuk penelitian 

dimasa mendatang. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penelitian berikutnya hendaknya dapat mempertimbangkan keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dari penelitian 

selanjutnya didapatkan hasil yang lebih optimal. Adapun saran yang dapat 

disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1.  Menggunakan sampel dari berbagai jenis perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

2. Memilih perusahaan secara random dan mendapatkan sampel yang lebih 

banyak sehingga hasil yang didapat lebih akurat. 

3. Menambahkan variabel-variabel lain, misalnya faktor fundamental, seperti 

Earning per share, Book Value per Share, Return on Asset, Price to Book 

Value, Dividend Payout Ratio, dan Debt to Equity Ratio, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan sebagai variabel 

independen atau variabel moderasi, selain itu mampu menemukan 

alternatif lain dalam penggunakan variabel dependen misalnya dengan 

menggunakan return saham. 
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LAMPIRAN 1 Daftar Sampel Perusahaan  

 

 

1 ASII PT Astra International Tbk. 

2 AUTO PT Astra Otoparts Tbk. 

3 HEXA PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 

4 BRAM PT Indo Kordsa Tbk 

5 INTA PT Intraco Penta Tbk 

6 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 

7 TURI PT Tunas Ridean Tbk. 

8 UNTR PT United Tractors 
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LAMPIRAN 2 Data Sampel 

    
Y=Harga 

Saham 
X1=Laba 

Perusahaan 
X2=Resiko 
Perusahaan X3=Leverage Laba*Risk Laba*Lev 

2004 ASII 6429.167 1335.000 1.783 0.500 2380.956 667.500 
  AUTO 1527.083 291.000 0.697 0.360 202.694 104.760 
  HEXA 356.250 544.000 3.630 0.550 1974.657 299.200 
  BRAM 789.583 94.000 1.100 0.490 103.418 46.060 
  INTA 329.583 31.000 2.059 0.830 63.820 25.730 
  SMSM 468.333 44.000 -0.324 0.380 -14.255 16.720 
  TURI 416.250 109.000 2.273 0.730 247.713 79.570 
  UNTR 1510.417 386.000 1.938 0.540 748.123 208.440 

2005 ASII 10666.667 1348.000 0.694 0.600 936.031 808.800 
  AUTO 2852.083 362.000 2.671 0.380 966.873 137.560 
  HEXA 956.667 116.000 3.222 0.680 373.714 78.880 
  BRAM 958.333 266.000 1.546 0.420 411.217 111.720 
  INTA 563.333 103.000 1.251 0.640 128.848 65.920 
  SMSM 412.917 51.000 0.317 0.340 16.150 17.340 
  TURI 780.833 102.000 0.567 0.770 57.813 78.540 
  UNTR 3489.583 396.000 3.332 0.610 1319.641 241.560 

2006 ASII 11762.500 917.000 1.078 0.540 988.717 495.180 
  AUTO 2793.750 366.000 0.120 0.350 44.023 128.100 
  HEXA 893.333 47.000 -0.010 0.710 -0.476 33.370 
  BRAM 1283.333 41.000 1.928 0.330 79.033 13.530 
  INTA 539.167 16.000 -0.366 0.630 -5.860 10.080 
  SMSM 263.750 46.000 -0.283 0.330 -13.030 15.180 
  TURI 675.000 16.000 0.115 0.760 1.842 12.160 
  UNTR 5458.333 362.000 1.320 0.590 477.988 213.580 

2007 ASII 18629.167 1610.000 1.423 0.500 2291.703 805.000 
  AUTO 3027.083 590.000 0.333 0.320 196.241 188.800 
  HEXA 925.000 67.000 -0.348 0.730 -23.326 48.910 
  BRAM 1787.083 87.000 0.801 0.300 69.714 26.100 
  INTA 556.667 22.000 0.553 0.650 12.161 14.300 
  SMSM 314.583 56.000 0.574 0.380 32.129 21.280 
  TURI 921.667 136.000 1.392 0.740 189.279 100.640 
  UNTR 8566.667 524.000 1.286 0.550 673.743 288.200 

2008 ASII 19179.167 2271.000 1.192 0.500 2706.533 1135.500 
  AUTO 3658.333 734.000 -0.383 0.300 -280.787 220.200 
  HEXA 1453.750 304.000 -1.843 0.670 -560.222 203.680 
  BRAM 1854.167 211.000 -0.139 0.290 -29.406 61.190 
  INTA 408.667 53.000 0.581 0.710 30.777 37.630 
  SMSM 606.250 64.000 -1.321 0.370 -84.525 23.680 
  TURI 943.333 176.000 0.675 0.710 118.734 124.960 
  UNTR 10039.583 800.000 0.612 0.510 489.802 408.000 
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LAMPIRAN 3 Laba Akuntansi 
  

       Laba akuntansi (Eit) = (laba tahunan)/(jumlah saham umum yang beredar) 

       
No. Emiten Laba Akuntansi (milion rupiah) 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 PT United Tractor Tbk.s (UNTR) 
           

386  
           

396  
           

362  
           

524  
           

800  

2 PT Tunas RideanTbk.s (TURI) 
           

109  
           

102  
              

16  
           

136  
           

176  

3 
PT Selamat Sempurna Tbk.s 
(SMSM) 

              
44  

              
51  

              
46  

              
56  

              
64  

4 PT Intraco Penta Tbk.s (INTA) 
              

31  
           

103  
              

16  
              

22  
              

53  

5 PT Indo Kordsa Tbk.s (BRAM) 
              

94  
           

266  
              

41  
              

87  
           

211  

6 
PT Hexindo Adiperkasa Tbk.s 
(HEXA) 

           
544  

           
116  

              
47  

              
67  

           
304  

7 PT Astra Otoparts Tbk.s (AUTO) 
           

291  
           

362  
           

366  
           

590  
           

734  

8 PT Astra International Tbk.s (ASII) 
        

1,335  
        

1,348  
           

917  
        

1,610  
        

2,271  
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LAMPIRAN 4 Variabel Harga Saham (Y) 

No Bulan     ASII     No Bulan     AUTO     
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

- Des 5000 9600 10200 15700 27300 - Des 1550 1925 2800 2925 3325 
1 Jan 5200 10050 10400 14850 27250 1 Jan 1575 2150 2750 2850 3200 
2 Feb 5400 10800 9800 14050 27850 2 Feb 1550 2600 2850 2725 3350 
3 Maret 5350 10500 11250 13200 24250 3 Maret 1325 2650 2900 2625 3400 
4 April 5700 10550 11950 14400 20000 4 April 1425 2300 3000 2800 3625 
5 Mei 5800 11700 9800 16400 21000 5 Mei 1275 2750 2900 3000 3800 
6 Juni 5500 12700 9750 16900 19250 6 Juni 1225 3100 2800 2950 3725 
7 Juli 5550 13200 9600 18750 22550 7 Juli 1250 3225 2725 3275 4500 
8 Agsts 6350 10150 11100 17850 20800 8 Agsts 1525 3325 2650 3000 4600 
9 Sept 6850 9750 12450 19250 17100 9 Sept 1600 3150 2750 3175 4025 
10 Oktbr 7850 9300 13400 25600 9350 10 Oktbr 1700 3225 2675 3325 2575 
11 Nov 8000 9100 15950 25000 10200 11 Nov 1950 2950 2600 3275 3600 
12 Des 9600 10200 15700 27300 10550 12 Des 1925 2800 2925 3325 3500 

Rata-rata 6429.17 10666.67 11762.50 18629.17 19179.17 Rata-rata 1527.08 2852.08 2793.75 3027.08 3658.33 

No Bulan     HEXA     No Bulan     BRAM     
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

- Des 185 615 960 900 740 - Des 725 900 940 1900 1900 
1 Jan 280 790 930 880 800 1 Jan 925 580 960 2000 2000 
2 Feb 300 860 990 920 720 2 Feb 725 780 1210 2025 2000 
3 Maret 260 810 1120 950 660 3 Maret 625 800 1250 2200 1350 
4 April 275 740 1120 1150 740 4 April 900 820 1200 2000 1900 
5 Mei 280 810 850 1040 1380 5 Mei 900 1000 1350 1500 1900 
6 Juni 295 960 770 1090 3175 6 Juni 725 1000 1200 2350 1900 
7 Juli 295 1080 790 1000 2975 7 Juli 850 1000 1250 1450 1900 
8 Agsts 325 1240 760 900 2675 8 Agsts 700 1100 1300 1330 1800 
9 Sept 330 1140 830 850 2200 9 Sept 675 1250 1250 1330 1900 
10 Oktbr 425 1080 840 820 720 10 Oktbr 750 1050 1010 1360 1900 
11 Nov 595 1010 820 760 710 11 Nov 800 1180 1520 2000 1900 
12 Des 615 960 900 740 690 12 Des 900 940 1900 1900 1800 

Rata-rata 356.25 956.67 893.33 925.00 1453.75 Rata-rata 789.58 958.33 1283.33 1787.08 1854.17 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


No Bulan     INTA     No Bulan     UNTR     
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

- Des 310 525 580 480 550 - Des 1250 2275 3675 6550 10900 
1 Jan 300 570 600 475 460 1 Jan 1250 2850 3825 6750 13300 
2 Feb 310 530 580 470 460 2 Feb 1450 3025 3975 6950 13250 
3 Maret 295 500 610 495 410 3 Maret 1375 2875 4500 7400 12550 
4 April 280 400 630 590 360 4 April 1650 2950 5450 7900 12050 
5 Mei 270 530 530 630 580 5 Mei 1100 3275 5400 7550 14450 
6 Juni 260 500 530 600 640 6 Juni 1125 3725 5400 8250 12150 
7 Juli 265 620 520 630 600 7 Juli 1225 4450 5600 8600 11400 
8 Agsts 280 670 500 470 480 8 Agsts 1375 3875 5750 8100 10350 
9 Sept 295 630 510 620 320 9 Sept 1450 3875 6050 8200 9450 
10 Oktbr 300 630 490 570 160 10 Oktbr 1850 3700 6550 10950 3150 
11 Nov 575 600 490 580 200 11 Nov 2000 3600 6450 11250 3975 
12 Des 525 580 480 550 234 12 Des 2275 3675 6550 10900 4400 

Rata-rata 329.58 563.33 539.17 556.67 408.67 Rata-rata 1510.42 3489.58 5458.33 8566.67 10039.58 

No Bulan     SMSM     No Bulan     TURI     
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

- Des 525 460 410 300 355 - Des 300 675 690 710 1240 
1 Jan 475 460 245 330 355 1 Jan 355 880 680 690 1050 
2 Feb 475 460 205 270 350 2 Feb 340 810 640 640 1040 
3 Maret 475 450 270 270 350 3 Maret 325 900 640 670 1020 
4 April 465 445 275 300 425 4 April 345 820 740 770 940 
5 Mei 465 435 270 305 495 5 Mei 330 830 700 920 1090 
6 Juni 470 435 260 310 550 6 Juni 320 820 690 870 1000 
7 Juli 475 350 260 310 800 7 Juli 365 870 630 930 1010 
8 Agsts 465 405 260 300 860 8 Agsts 420 750 630 900 1000 
9 Sept 465 410 260 385 880 9 Sept 435 690 650 1030 1000 
10 Oktbr 465 285 260 320 700 10 Oktbr 485 670 660 1120 700 
11 Nov 465 410 300 320 860 11 Nov 600 640 730 1280 720 
12 Des 460 410 300 355 650 12 Des 675 690 710 1240 750 

Rata-rata 468.33 412.92 263.75 314.58 606.25 Rata-rata 416.25 780.83 675.00 921.67 943.33 
Sumber : Bursa Efek Indonesia  (Diolah penulis) 
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LAMPIRAN 5 Variabel Risiko Perusahaan (Beta) 

 

       
No. Emiten Risiko Perusahaan 

2004 2005 2006 2007 2008 
1 UNTR 1.9381 3.3324 1.3204 1.2858 0.6123 
2 TURI 2.2726 0.5668 0.1151 1.3918 0.6746 
3 SMSM -0.3240 0.3167 -0.2833 0.5737 -1.3207 
4 INTA 2.0587 1.2510 -0.3663 0.5528 0.5807 
5 BRAM 1.1002 1.5459 1.9276 0.8013 -0.1394 
6 HEXA 3.6299 3.2217 -0.0101 -0.3481 -1.8428 
7 AUTO 0.6965 2.6709 0.1203 0.3326 -0.3825 
8 ASII 1.7835 0.6944 1.0782 1.4234 1.1918 

              

       
 

Sumber : Bursa Efek Indonesia  (Diolah penulis) 
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LAMPIRAN 6 Variabel Leverage 

 

 
 

 

     Leverage =  
  
            
  

No. Emiten 
Leverage Ratio 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 UNTR 0.54 0.61 0.59 0.55 0.51 
2 TURI 0.73 0.77 0.76 0.74 0.71 
3 SMSM 0.38 0.34 0.33 0.38 0.37 
4 INTA 0.83 0.64 0.63 0.65 0.71 
5 BRAM 0.49 0.42 0.33 0.30 0.29 
6 HEXA 0.55 0.68 0.71 0.73 0.67 
7 AUTO 0.36 0.38 0.35 0.32 0.30 
8 ASII 0.50 0.60 0.54 0.50 0.50 

              

       Sumber : Bursa Efek Indonesia  (Diolah penulis) 
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LAMPIRAN 7 Pengujian Asumsi 

• Uji Normalitas 

 
 

• Uji Asumsi Autokorelasi 
Model 1 

 
Model 2

 
Model 3 

 
• Uji Multikolinearitas 

Model 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40 40 40
,0000000 ,0000000 ,0000000

1877,495797 1721,565292 ,69114956
,202 ,161 ,128
,202 ,161 ,073

-,163 -,108 -,128
1,279 1,016 ,808
,076 ,253 ,531

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Unstandardiz
ed Residual

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Model Summaryb

,918a ,842 ,838 1902,03927 1,528
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Ea. 

Dependent Variable: APb. 

Model Summaryb

,931a ,867 ,856 1791,86197 1,617
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ERisk, Risk, Ea. 

Dependent Variable: APb. 

Model Summaryb

,833a ,694 ,669 ,71937 1,673
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ELeverage, Leverage, Ea. 

Dependent Variable: APb. 
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Model 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

22,039 403,621 ,055 ,957
9,586 ,671 1,010 14,293 ,000 ,738 1,356

85,830 265,963 ,021 ,323 ,749 ,838 1,194
-1,188 ,483 -,187 -2,458 ,019 ,636 1,572

(Constant)
E
Risk
ERisk

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: APa. 

Coefficientsa

3,583 ,488 7,346 ,000
1,038 ,161 1,116 6,454 ,000 ,284 3,518

,465 ,401 ,117 1,162 ,253 ,838 1,194
-,318 ,156 -,347 -2,046 ,048 ,295 3,386

(Constant)
E
Leverage
ELeverage

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: APa. 
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LAMPIRAN 8 Analisis Regresi 
 

• Model 

 

 

 
  

• Model 2 
 

 

Coefficientsa

-51,068 378,702 -,135 ,893
8,685 ,610 ,918 14,239 ,000

(Constant)
E

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: APa. 

Model Summaryb

,918a ,842 ,838 1902,03927 1,528
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Ea. 

Dependent Variable: APb. 

ANOVAb

7,3E+008 1 733527134,4 202,758 ,000a

1,4E+008 38 3617753,374
8,7E+008 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Ea. 

Dependent Variable: APb. 

ANOVAb

7,6E+008 3 251804689,1 78,425 ,000a

1,2E+008 36 3210769,310
8,7E+008 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ERisk, Risk, Ea. 

Dependent Variable: APb. 
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• Mod
el 3

•  

Model Summaryb

,931a ,867 ,856 1791,86197 1,617
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ERisk, Risk, Ea. 

Dependent Variable: APb. 

Coefficientsa

22,039 403,621 ,055 ,957
9,586 ,671 1,010 14,293 ,000 ,738 1,356

85,830 265,963 ,021 ,323 ,749 ,838 1,194
-1,188 ,483 -,187 -2,458 ,019 ,636 1,572

(Constant)
E
Risk
ERisk

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: APa. 

Coefficientsa

422.115 1411.296 .299 .767
3.092 4.697 .327 .658 .515 .017 58.932

-851.207 2472.398 -.029 -.344 .733 .589 1.697
10.977 9.066 .596 1.211 .234 .017 57.928

(Constant)
E
Lev
ELev

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: APa. 

Model Summary b

,833a ,694 ,669 ,71937 1,673
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ELeverage, Leverage, Ea. 

Dependent Variable: APb. 
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Karena terdapat multikolinieritas, maka data ditrasnformasi dengan menggunakan 

ln.  hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ANOVAb

42,284 3 14,095 27,236 ,000a

18,630 36 ,517
60,914 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ELeverage, Leverage, Ea. 

Dependent Variable: APb. 

Coefficientsa

3,583 ,488 7,346 ,000
1,038 ,161 1,116 6,454 ,000 ,284 3,518

,465 ,401 ,117 1,162 ,253 ,838 1,194
-,318 ,156 -,347 -2,046 ,048 ,295 3,386

(Constant)
E
Leverage
ELeverage

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: APa. 
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