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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP 

HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA 

 (Studi Empiris pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2012) 

 

 

Oleh: 

Audy Noer Hidayat 

 

 

DosenPembimbing: 

Dr. Hero Priono, SE,M.Si., Ak. Ca 

 

 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh laba akuntasi terhadap harga 

saham.Penelitian ini juga menguji pengaruh kebijakan deviden terhadap harga 

saham.Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 8 perusahaan yang dipilih dari 12 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.Data 

dikumpulkan melalui purposive sampling. Data diperoleh dari publikasi www.idx.com 

Teknikanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda yang bertujuan mengetahui pengaruhan laba akuntansi dan kebijakan 

deviden terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba akuntansi 

tidak berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa kebijakan deviden berpengaruh dengan hargasaham. 

 

 

Kata kunci: labaakuntansi, kebijakan deviden, hargasaham. 
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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 antara lain informasi mengenai kualitas laba dan harga 

saham karena laba dan harga saham tersebut merupakan salah satu parameter 

kinerja perusahaan.  

Menurut Baridwan (1997: 4) laporan keuangan yang diterbitkan suatu 

perusahaan harus dapat mengungkap kondisi perusahaan yang sebenarnya, dan 

membantu pemakai laporan keuangan mengestimasi nilai perusahaan yang 

diintepretasikan dengan angka laba sehingga penilaian tersebut akan 

mempengaruhi perilaku investor. Menurut Naimah (2008), informasi yang 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan haruslah informasi yang mempunyai 

relevansi. Salah satu indikator bahwa suatu informasi akuntansi relevan adalah 

adanya reaksi investor 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 
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penurunan atau kenaikan harga saham tersebut. Selain itu, informasi keuangan 

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). 

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. Dalam investasi yang 

ditanamkan, terdapat ketidakpastian yang merupakan risiko yang penyimpang dari 

tingkat keuntungan yang sesungguhnya dengan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (Hartono, 2003: 103). Perusahaan yang melaporkan laba akuntansi 

yang relatif stabil atau terus meningkat akan menarik investor untuk investasi 

karena akan menurunkan tingkat risiko yang ditanggung investor. Perubahan 

risiko akan berdampak pada perubahan respon dan kepercayaan investor yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi harga saham. 

Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa Keuntungan yang diperoleh 

perusahaantidak seluruhnya digunakan untuk keperluan pendanaan 

operasionalnya (Nurmala, 2006). Perusahaan harus memeriksa relevansi antara 

laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali (retained earning to be 

reinvested) dengan laba yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya dalam 

bentuk dividen (revenuethat divided to the share holders as divided). 
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Pertumbuhan perusahaan dan dividen adalah kedua hal yang diinginkan 

perusahaan tetapi sekaligus merupakan suatu tujuan yang berlawanan. Untuk 

mencapai tujuan tadi perusahaan menetapkan kebijakan dividen yaitu kebijakan 

yang dibuat oleh perusahaan untuk menetapkan proporsipendapatan yang 

dibagikan sebagai dividen yang dibayar, berarti semakin sedikit laba yang dapat 

ditahan dan sebagai akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan laba dan 

harga sahamnya. Sebaliknya, kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar 

labanya tetap di dalam perusahaan berarti bagian dari laba yang tersedia untuk 

pembayaran dividen adalah semakin kecil. Akibatnya, dividen yang di terima 

pemegang saham atau investor bisa dan tidak sebanding dengan risiko yang 

mereka tanggung. Kebijakan dividen sangat penting karena mempengaruhi 

kesempatan investasi perusahaan, harga saham, struktur finansial, aruspendanaan 

dan posisi likuiditas. Dengan perkataan lain, kebijakan dividen 

menyediakaninformasi mengenai performa (performance) perusahaan. Oleh 

karena itu, masing-masingperusahaan menetapkan kebijakan dividen yang 

berbeda-beda, karena kebijakan dividenberpengaruh terhadap nilai perusahaan 

otomotif dalam membayar dividen kepada parapemegang sahamnya, maka 

perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan danayang cukup untuk 

membiayai pertumbuhannya di masa mendatang. Sebaliknya, maka 

sahamperusahaan menjadi tidak menarik bagi perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaanotomotif harus dapatmempertimbangkan antara besarnya laba yang 

akan ditahan untukmengembangkan perusahaan otomotif. Untuk itu, peranan 

seorang manajer keuangan sangat penting dalam memutuskan apakah kebijakan 
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yang diambil oleh perusahaan baik bagi nilai perusahaan dimasa mendatang di 

mata para investor.  

Melalui survey pendahuluan di lapangan, 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. 

Dalamsitus resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 

(www.depperin.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 
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yangsemakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan 

nilai ekspor komponen dan otomotif yang mencapai US$ 2,1 miliar. 

Peneliti bermaksud melakukan replikasi terhadap penelitian yang 

dilakukan Naimah (2008) yang difokuskan pada pengujian koefisien yang 

berhubungan dengan informasi laba akuntansi.Penelitian ini berusaha 

mengujipengaruh laba akuntansi dan kebijakan deviden terhadap harga saham. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Naimah (2008) terletak pada 

variable.Penelitian ini berusaha tidak menguji pengaruh moderasi risiko 

perusahaan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap relevansi nilai laba 

akuntansi tetapi menguji langsung pengaruh laba akuntansi dan kebijakan deviden 

terhadap harga saham.Perbedaan penelitian ini juga terletak pada pemilihan 

sampel dan pemakaian tahun buku sampel. 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 2009 

hingga 2012. 

 

Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “PENGARUH LABA 

AKUNTANSI DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP HARGA 

SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah ada pengaruh kebijakan deviden terhadap harga saham? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan 

untuk : 

1. Menguji pengaruh nilai laba akuntasi terhadap harga saham. 

2. Menguji pengaruh kebijakan deviden terhadap harga saham. 

 

1.4.  Manfaat  Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

mengambil manfaat antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan kesempatan berpikir secara ilmiah dan dapat 

dipergunakan sebagai wacana mengenai pengaruh penggunaan informasi 

keuangan dalam menentukan keputusan investasi bagi para investor. 

2. Bagi praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk melakukan 

penganalisaan melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan 

agar dapat diukur kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan 
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dimasa yang akan datang serta diharapkan bisa memberikan pertimbangan 

bagi investor atau calon investor dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan investasi. 

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. 
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