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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Beberapa tahun terakhir otoritas pasar saham Indonesia menilai pasar 

modal Indonesia masih menjadi tempat investasi yang menarik bagi investor baik 

lokal maupun asing. Berdasarkan data World Federation Of Exchange, 

pertumbuhan kapitalisasi pasar tertinggi di bursa kawasan Asia Tenggara di akhir 

Agustus 2012 dibandingkan periode yang sama tahun 2011 ditempati oleh Bursa 

Filipina dengan kenaikan 22,3% menjadi US$ 206,33 miliar. Urutan selanjutnya 

ditempati Bursa Singapura menjadi US$ 708,97 miliar (18,6%), Bursa Thailand 

US$ 326,78 miliar (16,1%) dan Bursa Malaysia US$ 446,87 miliar (14,2%) (Bank 

News, 2012) 

Kapitalisasi pasar BEI sendiri meski tumbuh namun hanya berada di 

urutan kelima karena hanya naik 10,8% secara year on year menjadi US$ 403,15 

miliar. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai 

tertarik melakukan investasi pada pasar modal. Pertumbuhan aktivitas di pasar 

modal tentu membawa dampak pada pembangunan ekonomi Indonesia. 

Pembangunan ekonomi bisa terwujud melalui pasar modal karena pasar modal 

menjadi tempat bagi masyarakat luas menginvestasikan uang mereka dan tempat 

bagi perusahaan mencari dana segar untuk proses produksi perusahaan. Pasar 

modal Indonesia bisa menjadi dasar sebagai mekanisme pencarian modal dan 



2 
 

 
 

membangun infrastruktur. Pasar modal yang kuat akan berimbas pada 

pembangunan ekonomi berjalan dengan baik tanpa membebani Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasar modal juga dapat membantu 

pemerintah Indonesia menciptakan kesempatan kerja yang besar. Pasar modal 

menjadi begitu penting karena pasar modal menjadi leading indicator bagi 

perkembangan perekonomian suatu negara.  

Pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang begitu cepat juga diikuti 

pertumbuhan ekonomi syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dapat 

dilihat dari semakin diminatinya investasi pada perusahaan yang berbasis syariah. 

Investor dapat melakukan portofolio saham menjadi lebih beraneka ragam dengan 

adanya alternatif indeks saham syariah tersebut.  

Indeks harga saham di Indonesia selain memiliki IHSG (Indeks Harga 

Saham Gabungan), Indeks LQ 45 dan indeks lain, Bursa Efek Indonesia juga 

memiliki Jakarta Islamic Index (JII). Indeks harga saham tersebut berdasarkan 

pada ajaran syariah islam dengan anggota 30 saham pilihan. Perusahaan anggota 

Jakarta Islamic Index tersebut telah memenuhi seleksi yang ditetapkan oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saham-saham 

yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index harus memenuhi unsur yang sama 

dengan indeks lainnya kecuali unsur haram dalam pandangan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Tujuan pembentukan  Jakarta  Islamic  Index  (JII)  adalah  

untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham  

yang berbasis  syariah  dan  memberikan  manfaat  bagi  pemodal  dalam  

menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia 
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(BEI). Jakarta Islamic  Index  JII)  menjadi  tolak  ukur  kinerja  (benchmark)  

dalam  memilih portofolio saham yang halal (Sidharta, 2009). 

 Masalah bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi pada saham-

saham Jakarta Islamic Index  (JII) sama dengan masalah yang dihadapi dalam 

memilih saham pada indeks lain. Masalah yang terjadi adalah bagaimana menilai 

prospek perusahaan yang akan investor beli yang tercermin pada keadaan 

keuangan perusahaan tersebut. Investor menanamkan dana mereka ke suatu 

perusahaan di pasar modal tentu tidak hanya bertujuan untuk investasi jangka 

pendek. Investor tentu bertujuan untuk memperoleh pendapatan jangka panjang 

(Robert, 1997).  Semakin tinggi harga saham menunjukkan bahwa  saham tersebut 

semakin diminati investor. Harga saham secara sederhana mencerminkan 

perubahan minat investor terhadap saham suatu perusahaan. Permintaan terhadap 

suatu saham tinggi,  akan menyebabkan harga saham  tersebut  akan  cenderung  

naik.  Demikian sebaliknya,  jika  permintaan  terhadap  suatu  saham  rendah,  

maka  harga saham  tersebut  akan  cenderung  turun  (Edi  dan  Fransisca, 2003).  

Investor membutuhkan laporan keuangan yang dipublikasikan 

perusahaan untuk menilai harga saham suatu perusahaan.  Informasi penting yang 

terdapat di dalam laporan keuangan salah satunya adalah informasi mengenai laba 

akuntansi. Informasi laba akuntansi diperlukan untuk menilai perubahan potensi  

sumber daya  ekonomi perusahaan  di  masa depan,  menghasilkan  arus  kas  dari  

sumber  daya  yang  ada,  dan  untuk pertimbangan tentang efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.  Pemilik  saham atau  
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investormenganggap  laba akuntansi  sebagai peningkatan  nilai  ekonomis 

(wealth) yang akan diterima, melalui pembagian dividen.  

Laba akuntansi juga digunakan sebagai alat  untuk  mengukur  kinerja 

manajemen  perusahaan  selama  periode  tertentu  yang pada  umumnya  menjadi  

perhatian  pihak-pihak  yang berkepentingan , terutama  dalam  menaksir kinerja  

atas  pertanggungjawaban  manajemen  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang 

dipercayakan  kepada  mereka,  serta  dapat dipergunakan untuk  memperkirakan 

prospeknya di masa depan. Penelitian yang dilakukan Anissa (2009) untuk 

mengetahui laba akuntansi terhadap harga saham menunjukkan bahwa laba 

akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham. Hasil penelitian 

tersebutdapat menjelaskan bahwa laba akuntansi memberikan  informasi  dan  

bermanfaat  dalam  penilaian  suatu saham. 

Investor juga perlu menggunakan informasi arus kas operasi sebagai 

salah satu pertimbangan investor untuk membeli saham. Investor akan 

dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan yaitu laba akuntansi 

dan total arus kas operasi. Investor diharuskan fokus pada analisa kinerja 

perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan tersebut harus secara baik 

menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan di masa depan. Ketika kondisi 

ekonomi perusahaan di masa depan terjamin tentu investor tidak perlu ragu untuk 

melakukan investasi. 

Informasi lain yang digunakan investor untuk pembelian saham adalah 

informasi mengenai nilai buku ekuitas. Nilai buku ekuitas merupakan 

menunjukkan jumlah aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan 
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memiliki satu lembar saham. Peneliitian yang dilakukan Luciana dan Dwi (2007) 

untuk mengetahui pengaruh nilai laba akuntansi, arus kas operasi dan nilai buku 

ekuitas terhadap harga saham selama periode di sekitar krisis menunjukkan bahwa  

pada periode krisis, nilai buku ekuitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa nilai buku 

ekuitas dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi investasi dalam 

penilaian suatu saham.  

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, alasan untuk 

memilih variabel-variabel tersebut untuk mengetahui apakah hasil yang akan 

diperoleh pada akhir penelitian dapat mendekati hasil atau berbeda hasil dengan 

penelitian sebelumnya, begitu juga dengan mengetahui kegunaan pertimbangan 

investor dalam menilai harga pasar saham, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi dan Nilai 

Buku Ekuitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

Dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2008-2011”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Laba Akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 

tahun 2008-2011? 
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2. Apakah Arus Kas Operasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 

tahun 2008-2011? 

3. Apakah Nilai Buku Ekuitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 

tahun 2008-2011? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan 

perumusan masalah yang dikemukakan adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Laba Akuntansi terhadap harga saham pada 

perusahaan yang tedaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2008-2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Operasi terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic tahun 2008-2011. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Buku Ekuitas terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic tahun 2008-2011. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa manfaat pengetahuan empiris kepada penulis mengenai Pengaruh 

Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi dan Nilai Buku Ekuitas Terhadap 
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Harga Saham pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic 

Index  periode tahun 2008-2011 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada 

perusahaan, khususnya faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

investor untuk membeli saham mereka. Penelitian dapat memberikan 

masukan berupa saran untuk meningkatkan kualitas suatu perusahaan 

tersebut. 

3. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini digunakan sebagai bahan 

referensi, pertimbangan informasi dan masukan dalam pengambilan 

keputusan investasi khusunya untuk menganalisis harga saham 

perusahaan 

.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Pembahasan  dalam  skripsi  ini  akan  disajikan  dalam  5  (lima)  bab 

yang berurutan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab  ini  menjelaskan  mengenai  latar  belakang  masalah tentang  

Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi dan Nilai Buku Ekuitas 

Terhadap Harga Saham,  rumusan  masalah,  tujuan  dan  kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini  merupakan  bagian  yang  berisi  tentang penelitian terdahulu,  

landasan teori  yang  digunakan  sebagai  dasar  acuan  teori  bagi 




