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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Informasi Akuntansi 

2.1.1.Pengertian Informasi Akuntansi 

Untuk menilai suatu saham hal yang paling mendasar yang harus dikuasai adalah 

akses informasi (Widoatmodjo, 1996: 31). Semakin cepat dan semakin banyak 

informasi yang diserap, maka pelaku pasar modal akan semakin mempunyai 

kesempatan memperoleh keuntungan. 

Informasi dapat didefinisikan sebagai berikut (Jogiyanto, 2003) : 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya serta menggambarkan kejadian-kejadian (event) 

dan kesatuan nyata (fact and entity) yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. 

Jadi informasi akuntansi dapat diartikan sebagai data yang diolah melalui proses 

akuntansi sehingga menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini bentuk yang dihasilkan 

dari proses akuntansi tersebut adalah Laporan Keuangan. 
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2.1.2. Laporan Keuangan 

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya digunakan sebagai 

alat penguji bagi pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan bukan 

hanya sebagai alat penguji melainkan juga sebagai dasar untuk dapat menentukan 

atau menilai posisi keuangan perusahaan. Dari hasil analisis tersebut dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. 

Jadi untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan perlu adanya laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

Informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi ketujuh kualitas berikut 

(Baridwan dan Salno,2000:5): 

1. Relevan 

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud 

penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang 

berhubungan dengan tindakan yang direncanakan untuk dicapai. 

2. Dapat dimengerti 

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam 

bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. 

Dalam hal ini dari pihak pemakai yang diharapkan adanya pengertian atau 

pengetahuan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi perusahaan, proses 

akuntansi keuangan, serta istilah- istilah teknis yang digunakan dalam 

laporan keuangan. 
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3. Daya uji 

Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji 

kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan 

metode pengukuran yang sama. 

4. Netral 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Tidak 

boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan 

beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak-pihak lain 

yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 

5. Tepat waktu 

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan untuk menghindari 

tertundanya pengambilan keputusan. 

6. Daya banding 

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari 

perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan-

perusahaan lainnya pada periode yang sama. 

7. Lengkap 

Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data keuangan yang 

dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif di atas. Dapat juga 
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diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam 

pelaporan keuangan. 

2.1.3. Pemakai Informasi Akuntansi 

Para pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua kelompok utama (Smith & 

Skousen, 1995: 3) yaitu 

1. Pemakai internal 

Yaitu pengambil keputusan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan 

internal perusahaan, seperti manajer, karyawan, dan dewan direksi. Para 

pemakai internal membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu 

mereka merencanakan dan mengendalikan kegiatan serta mengelola 

(mengalokasikan) sumber daya perusahaan. 

2. Pemakai eksternal 

Yaitu pengambil keputusan yang menyangkut hubungan mereka dengan 

perusahaan, seperti investor, kreditor, calon investor, badan-badan 

pemerintah dan masyarakat umum. Jenis keputusan yang diambil oleh para 

pemakai eksternal berbeda-beda sehingga informasi yang mereka 

butuhkan juga berbeda, tetapi pada dasarnya keputusan yang diambil para 

pemakai eksternal membutuhkan indikasi yang lebih luas mengenal 

profitabilitas serta stabilitas keuangan secara menyeluruh. 
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2.1.4. Saham 

Definisi saham menurut Subekti & Surono (2007) sebagai berikut : 

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). 

Sedangkan menurut Fuady (2001:20) memberikan definisi saham : 

Saham adalah kertas yang dicetak dengan bagus yang membuktikan bahwa 

pemegangnya turut serta berpartisipasi dalam modal suatu perusahaan. 

2.1.5. Analisa Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan sebuah indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka dengan yang lainnya 

(James dan John, 1997). Analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur – 

unsur neraca dan perhitungan laba rugi satu dengan yang lainnya, dapat 

memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada 

saat ini. Analisis rasio juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan 

reaksi para kreditor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira 

– kira dana dapat diperoleh. 

2.1.6. Pasar Modal 

Pasar modal dalam menjalankan fungsi ekonomi yaitu dengan mengalokasikan 

dana secara efisien dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang 

membutuhkan dana, sedangkan fungsi keuangan dapat ditunjukkan oleh adanya 

perolehan imbalan bagi pihak yang memberi dana sesuai dengan karakteristik 
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investasi yang mereka pilih. Pasar modal menjadi salah satu pilihan bagi investor 

dalam menyalurkan dana yang mereka miliki. 

 
2.1.7. Earning Per Share (EPS) 

Rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor saham (calon investor 

saham) untuk menganalisis kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan saham yang dimiliki adalah Earning Per Share (EPS) atau laba per 

lembar saham (Mamduh M.Hanafi 2007:187). 

 Pengertian Earning Per Share (EPS) menurut Darmadji dan Fakhrudin(2008) : 

”Rasio Earning Per Share (EPS) digunakan untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik perusahaan. EPS 

menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar dalam setiap lembar 

saham.” 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Earning Per Share adalah sebagai 

berikut : 

  Laba bersih setelah pajak 
EPS =   

                    Jumlah saham yang beredar 
 

 

Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang digunakan untuk menghitung laba atau 

keuntungan bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham. Semakin besar EPS 

dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif atau baik sehingga 

pada akhirnya rasio ini dapat juga digunakan untuk memprediksi pergerakan 

harga saham. Dengan kata lain, besarnya rasio EPS mampu memberikan pengaruh 

terhadap harga saham. 
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2.1.8. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio adalah perbandingan antara harga pasar per lembar saham 

yang beredar dengan laba per lembar saham. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung Price Earning Ratio (PER) adalah : 

     harga saham 

PER =      
              Earning per share 
 

 
Suatu perusahaan yang memiliki PER yang tinggi, berarti perusahaan tersebut 

mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pasar 

mengharapkan pertumbuhan laba di masa yang mendatang. Sebaliknya 

perusahaan dengan PER rendah akan mempunyai tingkat pertumbuhan yang 

rendah.  

Price Earning Ratio digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal 

yang diinvestasikan pada suatu saham, atau menghitung kemampuan suatu saham 

dalam menghasilkan laba.  Tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi 

kapan atau berapa kali laba yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan 

harga sahamnya pada periode tertentu.  

2.1.9. Price To Book Value (PBV) 

Nilai buku (Book Value) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net asset) 

yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena 

aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku 

per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. 

(Jogiyanto 2003:82) 
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Pengertian Price to Book Value menurut Husnan, S dan Pudjiastuti (2006:258) : 

“Price to Book Value merupakan perbandingan antara harga pasar dan nilai buku 

saham. Untuk perusahaan – perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya 

rasio ini mencapai di atas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih 

besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan 

dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah 

ditanamkan di perusahaan.” 

Rasio ini berfungsi untuk melengkapi analisis Book Value. Jika pada analisis 

Book Value, investor hanya mengetahui kapasitas per lembar saham, pada rasio 

PBV investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu 

saham dihargai dari book value-nya. Sawir (2002:22) berpendapat bahwa rasio 

Price to Book Value menggambarkan nilai pasar keuangan terhadap manajemen 

dan organisasi dari perusahaan yang sedang berjalan (going concern). Suatu 

perusahaan yang berjalan baik dengan staf manajemen yang kuat dan organisai 

yang berfungsi kurangnya sama dengan nilai buku aktivanya. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Price to Book Value (PBV) adalah 

sebagai berikut : 

Harga Saham 
  PBV  =       

       Book  Value per Share 

 
 

2.1.10. Return On Asset (ROA) 

 
Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek 

perusahaan di masa yang akan dating dengan melihat sejauh mana pertumbuhan 

profitablitas perusahaan, salah satunya adalah Return On Asset (ROA). Indicator 
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ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana aktiva yang 

dimiliki perusahaan dapat menghasilkan laba yang nantinya akan mempengaruhi 

pergerakan harga saham. (Tendeilin,2001:240) 

 Pengertian Return On Asset (ROA) menurut Mamduh M. Hanafi (2007:159) : 

“Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya – biaya untuk mendanai asset tersebut.” 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Return On Asset adalah sebagai 

berikut : 

Laba Bersih 

  ROA =       
       Total Asset 
 

 

2.2. Perumusan Hipotesis 

2.2.1. Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamalan (2009) yang meneliti 

pengaruh informasi akuntansi terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan 

bahwa EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. Dan 

juga penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2004) yang berjudul pengaruh 

informasi akuntansi terhadap perubahan harga saham pada perusahaan go public 

di BEJ, menunjukkan bahwa EPS tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan harga saham. Susi dan Amsir (2001) yang meneliti pengaruh 

informasi akuntansi terhadap harga saham perusahaan industri makanan dan 

minumnan yang terdaftar di BEJ, menunjukkan bahwa EPS  berpengaruh 
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signifikan terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan Riska 

(2002) yang berjudul analisa pengaruh PER, EPS dan ROA terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan property di BEJ, menunjukkan bahwa EPS 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham. Serta 

penelitian yang dilakukan Nurmalasari (2008) dan Hamka (2011) memperoleh 

hasil bahwa EPS memilki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga 

saham.  

EPS akan memberikan pengaruh terhadap harga saham, karena sebelum investor 

melakukan pengambilan keputusan investasi, investor akan menganalisis prospek 

perusahaan tersebut melalui kondisi dan kinerja perusahaan yang tercermin 

melalui laba yang tercantum dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. 

Semakin besar laba yang dimiliki suatu perusahaan, maka kemungkinan harga 

saham akan cenderung naik,maupun sebaliknya.Sesuai dengan teori tersebut, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Earning Per Share berpengaruh positif terhadap perubahan harga 

saham  

2.2.2. Price Earning Ratio (PER) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riska (2002) yang meneliti pengaruh 

PER, EPS dan ROA terhadap perubahan harga saham pada perusahaan properti di 

BEJ, menunjukkan bahwa PER berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham. Susi dan Amsir (2001) yang meneliti pengaruh informasi akuntansi 

terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEJ, 
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menunjukkan bahwa PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Jamalan 

(2009) meneliti pengaruh informasi akuntansi terhadap perubahan harga saham 

pada perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI, menunjukkan 

bahwa PER tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. 

 Dan penelitian yang dilakukan Nurmalasari (2008) memperoleh hasil bahwa PER 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham. Price 

earning ratio menunjukkan perbandingan harga saham yang dibeli dengan 

earning yang akan diperoleh dikemudian hari sehingga hal tersebut menunjukkan 

bahwa investor yakin terhadap besarnya earning yang diberikan perusahaan, yang 

nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Harga 

saham dan price earning ratio memiliki hubungan yang kuat, karena price 

earning ratio menunjukkan pertumbuhan laba dari perusahaan, dan investor akan 

tertarik terhadap pertumbuhan laba tersebut sehingga pada akhirnya akan 

memberikan efek terhadap pergerakan harga saham. Sesuai dengan teori tersebut, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Price Earning Ratio (PER) berpengaruh positif terhadap perubahan 

harga saham 

2.2.3. Price to Book Value (PBV) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2004) yang meneliti 

pengaruh informasi akuntansi terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 

Go publik di Bursa Efek Jakarta, menunjukkan bahwa PBV tidak berpengaruh 

terhadap perubahan harga saham. Susi dan Amsir (2001) yang meneliti pengaruh 

informasi akuntansi terhadap harga saham perusahaan industri makanan dan 
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minuman yang terdaftar di BEJ, menunjukkan bahwa PBV juga tdiak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Jamalan (2009) meneliti 

pengaruh informasi akuntansi terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI, menunjukkan bahwa PBV 

berpengaruh terhadap perubahan hargsa saham. Dan Nurmalasari (2008) yang 

meneliti pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham emiten LQ45 yang 

terdaftar di BEI, memperoleh hasil bahwa PBV memiliki pengaruh yang signifkan 

terhadap perubahan harga saham.  

PBV akan memberikan pengaruh terhadap harga saham. Dimana semakin tinggi 

nilai PBV, maka akan semakin baik. Maksudnya yaitu, bila saham tertentu dibeli 

investor dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya maka berarti akan 

diperoleh keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh investor, maka 

tentu saja permintaan terhadap  saham akan meningkat,dan tentunya akan 

mempengaruhi harga saham pula. 

Sesuai dengan teori di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Price to Book Value (PBV) akan berpengaruh positif terhadap 

perubahan harga saham 

2.2.4. Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riska (2002) yang meneliti pengaruh 

PER, EPS dan ROA terhadap perubahan harga saham pada perusahaan properti di 

BEJ, menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham. Penelitian yang dilakukan Hamka (2011) juga menghasilkan bahwa ROA 

tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Berbeda dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan Nurmalasari (2008) yang meneliti pengaruh informasi 

akuntansi terhadap harga saham emiten LQ45 yang terdaftar di BEI, memperoleh 

hasil bahwa ROA memilki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga 

saham. Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara Net Income After Tax 

terhadap aset secara keseluruhan akan menunjukkan ukuran produktivitas aktiva 

dalam memberikan pengembalian kepada penanam modal (Sawir, 2001).  

Return On Asset (ROA) akan berpengaruh terhadap perubahan harga saham. 

Karena, ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki 

perusahaan bisa menghasilkan laba, semakin tinggi ROA maka semakin baik. 

Artinya perusahaan mampu memanfaatkan assetnya dalam mencapai keuntungan, 

maka dengan ini para investor bisa memprediksi kemampuan pengembalian hasil 

investasi dalam saham. Sesuai dengan teori tersebut, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H4: Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham 

 


