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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal adalah tempat bertemunya para calon investor dan perusahaan

yang membutuhkan dana. Agar para investor mau menanamkan dananya maka

perusahaan harus memberikan informasi secara transparan. Media yang dapat

digunakan sebagai alat informasi adalah laporan keuangan. Tujuan utama laporan

keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kekayaan dan nilai

perusahaan yang bermanfaat bagi investor untuk memngambil keputusan. Di

pasar modal para calon investor banyak dihadapkan pada berbagai informasi yang

berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang go publik, salah satu informasi

yang dapat digunakan oleh para investor dalam mempertimbangkan keputusan

apakah akan melakukan investasi atau tidak adalah informasi tentang harga

saham.

Para Investor yang akan melakukan analisis perusahaan memerlukan

informasi akuntansi. Informasi akuntansi laporan keuangan yang diterbitkan

perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang paling mudah dan paling

murah didapatkan dibandingkan alternatif informasi lainnya, di samping itu

informasi akuntansi laporan keuangan sudah cukup menggambarkan kepada kita

sejauh mana perkembangan kondisi perusahaan selama dan apa saja yang telah

dicapai. Analisis informasi akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana

akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi, hal ini dilakukan dengan
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mempelajari transaksi dan peristiwa perusahaan, menilai dampak kebijakan

akuntansi terhadap laporan keuangan, menyesuaikan laporan tersebut agar lebih

mencerminkan keadaan ekonomi yang mendasarinya dan lebih sesuai untuk

analisa.

Informasi merupakan hal yang penting bagi investor dan pelaku bisnis

karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya.

Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di

pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Apabila

pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Informasi

akuntansi tersebut dapat dilihat melalui rasio keuangan disuatu perusahaan,

sehingga rasio keuangan sangat penting bagi analis eksternal yang menilai suatu

perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diumumkan. Penilaian ini

meliputi masalah likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efisiensi manajemen dan

prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan

keuangan sangat berbeda-beda (bervariasi) tergantung pada jenis keputusan yang

hendak diambil. Pemakai informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu

pemakai internal dan pemakai eksternal. Informasi akuntansi dibutuhkan investor

untuk bahan pertimbangan untuk menjual atau membeli saham. Investor sebagai

pihak luar dapat menilai prospek terhadap dana yang akan atau telah di
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investasikannya lewat laporan keuangan, apakah menguntungkan (profitable) atau

tidak.

Informasi keuangan sebagai instrumen data akuntansi diharapkan mampu

menggambarkan realita ekonomi. Oleh karena itu pengujian terhadap kandungan

informasi akan dapat mempengaruhi reaksi pasar atas tingkat pengembalian

(return). Salah satu alternatif untuk mengetahui informasi keuangan yang

dihasilkan bermanfaat untuk memprediksi harga saham, maka dilakukan analisis

rasio keuangan. Menurut (Penman, 1991 dalam Raharjo, 2) seperangkat laporan

keuangan utama belum dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemakai

sebelum pemakai menganalisis laporan keuangan tersebut dalam bentuk rasio

keuangan.

Pengertian saham menurut Irham Fahmi (2012) dalam bukunya yang yang

berjudul “Manajemen Investasi” yaitu :

1. Tanda bukti penyertaaan kepemilikan modal atau dana pada suatu

perusahaan.

2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, disertai

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

3. Persedian yang siap untuk dijual.

Sedangkan menurut Anoraga, Pakarti (2006:54) pengertian saham dapat

diartikan sebagai tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas dan

memiliki manfaat diantaranya dividen dan capital gain. Dividen merupakan

bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham
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sedangkan capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual

dengan harga belinya.

Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan atau

fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang

terjadi di bursa(pasar sekunder).

Menurut Martalena, Maya Malinda (2011, 12) saham dapat didefinisikan

sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu

perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut maka

pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset

perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saham yang diterbitkan oleh emiten diperjual belikan di bursa efek sesuai

harga berlaku. Semakin banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan

suatu saham, harganya semakin naik, sebaliknya semakin banyak investor yang

ingin menjual atau melepaskan suatu saham, harganya semakin bergerak turun.

Meskipun demikian saham yang memiliki kinerja baik sekalipun, harganya bisa

saja turun karena keadaan pasar. Saham yang memiliki kinerja baik meskipun

harganya menurun keras karena keadaan pasar yang jelek yang menyebabkan

kepercayaan terhadap pemodal terguncang, saham ini tidak akan sampai hilang

jika kepercayaan pemodal pulih. Cara mengatasinya adalah menahan saham

tersebut untuk waktu yang cukup lama sampai keadaan pasar membaik kembali.

Para calon investor di pasar modal banyak dihadapkan pada berbagai

informasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang go publik, salah
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satu informasi yang dapat digunakan oleh para investor dalam mempertimbangkan

keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak adalah informasi tentang

harga saham. Harga saham merupakan sebuah indikasi tentang prospek sebuah

perusahaan.

Informasi akuntansi adalah informasi yang tercermin di dalam laporan

keuangan. Rasio-rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE),

Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Deviden Per Share

(DPS), dan Price to Book Value (PBV). Rasio ini akan digunakan untuk

mengukur perubahan harga saham.

Berikut gambaran dari setiap variabel yang akan diteliti pada salah satu

bank umum yang terdaftar di BEI, yang mana menunjukkan perkembangan yang

berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dalam Tabel 1.1 sebagai

berikut:

Tabel 1.1
Gambaran Informasi EPS, DER, ROE, NPL, CAR, DPS, dan PBV Serta

Harga Saham Pada Industri Perbankan Bank BNI Periode 2011-2013

Indikator Tahun
2011 2012 2013

EPS(RP) 312.40 377.84 485.52
DER(%) 6.90 6.66 7.11
ROE(%) 15.35 16.19 19.00
NPL(%) 0.5 0.8 0.6
CAR(%) 17.6 16.7 15.1
DPS(RP) 62.48 113.35 145.71
PBV(%) 1,87 1.59 1.61

Harga Saham(RP) 3800 3700 3950
(Sumber: data olahan tahun 2015)
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Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa harga saham dari tahun 2011-

2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 harga saham pada sebuah bank

adalah Rp.3800 turun menjadi Rp.3700 di tahun 2012. Sedangkan di tahun 2013

meningkat menjadi Rp.3950. Ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya harga

saham dapat mengalami kenaikan dan juga penurunan. Nilai rata-rata EPS pada

tahun 2011-2013 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar Rp.312,40

tahun 2012 meningkat menjadi Rp.377,84 dan di tahun 2013 kembali naik

menjadi Rp.485,52. Nilai rata-rata DER pada tahun 2011-2013 mengalami

penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 6,90%, sedangkan tahun

2012 menurun menjadi 6,66%, dan di tahun 2013 meningkat menjadi 7,11%.

Nilai rata-rata ROE dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya

yaitu di tahun 2011 sebesar 15,35% menurun di tahun 2012 menjadi 16,19%.

Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 19,00%. Nilai rata-rata NPL

tahun 2011-2012 mengalami kenaikan yaitu di tahun 2011 sebesar 0,5%

meningkat di tahun 2012 menjadi 0,8%. Sedangkan pada tahun 2013 turun

menjadi 0,6%. Nilai rata-rata CAR mengalami penurunan dari tahun 2011-2013,

yaitu di tahun 2011 sebesar 17,6%, menurun pada tahun 2012 menjadi 16,7%, lalu

kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 15,1%. Nilai rata-rata

DPS mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu di tahun 2011 sebesar Rp.62,48

meningkat di tahun 2012 menjadi Rp.113,35. Kemudian kembali naik di tahun

2013 menjadi Rp.145,71. Sedangkan nilai rata-rata PBV di tahun 2011 sebesar

1,87% menurun di tahun 2012 menjadi 1,59%. Kemudian kembali naik di tahun

2013 menjadi 1,61% .Berdasarkan keterangan diatas dapat kita lihat bahwa EPS,
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DER, ROE, NPL, CAR, DPS,PBV serta harga saham dapat mengalami fluktuasi

setiap tahunnya.

Menurut Irham Fahmi (2012) Earning Per Share atau pendapatan

perlembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada

para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. EPS (Earning Per

Share) merupakan salah satu indikator dari aspek rentabilitas, dari sini para

investor akan mendapatkan informasi tentang pendapatan perlembar saham atau

berapa keuntungan yang didapat oleh pemegang saham dari setiap lembar saham

yang dimilikinya. Besar kecilnya EPS ini dipengaruhi oleh laba bersih dan jumlah

saham yang dimiliki perusahaan. Keuntungan perlembar saham biasanya

merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh investor yang diperlukan dalam

menentukan harga saham. Dengan demikian EPS sangat berpengaruh terhadap

perubahan harga saham. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara parsial

EPS berpengaruh terhadap harga saham perbankan Rudyono(2011) dan Choirul.

Namun tidak sejalan dengan Lina (2009) bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap

harga saham.

DER (Debt to Equity Ratio) adalah adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-

utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal

dari modal bank sendiri (Kasmir 2008). Dari rasio ini para investor akan

mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang tanpa harus

membahayakan kepentingan krediturnya. Semakin kecil angka rasio ini maka

semakin besar jumlah aktiva yang didanai oleh pemilik perusahaan dan semakin
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besar penyangga resiko kreditor, sehingga dapat berpengaruh terhadap perubahan

harga saham dimana investor akan melihat seberapa rasio ini di dalam suatu

perusahaan.

Sedangkan dari ROE (Return On Equity), para investor akan mendapatkan

informasi seberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai

aktiva(Sofyan, 2004:305). ROE merupakan pengembalian hasil atau ekuitas yang

jumlahnya dinyatakan sebagai suatu parameter dan diperoleh atas investasi dalam

saham biasa perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Besarnya ROE sangat

dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi laba

yang diperoleh maka akan semakin meningkatkan ROE. Peningkatan ROE

perusahaan akan berdampak terhadap harga saham perusahaan. Peningkatan ROE

berarti peningkatan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan

modal sendiri yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tersebut. Sesuai

dengan penelitian yang dilakukan Rudyono(2011) bahwa ROE berpengaruh

signifikan terhadap harga saham perbankan. Namun menurut penelitian Lina

(2009) ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham.

NPL (Non Performing Loan) merupakan salah satu pengukuran dari rasio

resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada

pada suatu bank (Taswan, 2010). Dari rasio ini para investor akan dapat

mengetahui kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah

yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin

buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin

tinggi dan pendapat bersih semakin berkurang. Yang dimaksud dengan NPL
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adalah debitur atau kelompok debitur yang masuk dalam golongan 3, 4, 5 dari 5

golongan kredit yaitu debitur yang kurang lancar, diragukan dan macet. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPL tidak berpengaruh terhadap

harga saham perbankan yaitu Rudyono (2011) dan Fanny (2009), sedangkan bila

dilakukan secara simultan, NPL berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perbankan.

CAR (Capital Adequacy Ratio) menurut Sofyan (2004:307) menunjukkan

kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus belaku bagi

industry-industri yang berada dipengawasan pemerintah misalnya Bank, dan

asuransi. Rasio ini menunjukkan sejauh mana modal pemilik saham dapat

menutupi aktiva beresiko. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan

bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif

yang berisiko. Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR adalah nilai total masing-

masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva

tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara parsial CAR tidak

berpengaruh terhadap harga saham perbankan yaitu Rudyono (2011) dan Fanny

(2009), sedangkan bila dilakukan secara simultan, CAR berpengaruh signifikan

terhadap harga saham perbankan.

Menurut Hanafi (2004), DPS (Deviden Per Share) merupakan kompensasi

yang diterima oleh pemegang saham, disamping capital gain. Deviden ini untuk

dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan
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yang ditentukan berdasarkan dalam RUPS dan jenis pembayarannya tergantung

kepada kebijakan pimpinan.

DPS yang tinggi diyakini akan dapat meningkatkan harga saham

perusahaan. Perusahaan yang bisa memberikan dividen yang besar, harga

sahamnya juga akan meningkat. Sebaliknya perusahaan yang terus menerus tidak

membagikan dividen, harga sahamnya juga akan menurun. Pengaruh penurunan

besarnya dividen yang dibayar dapat menjadi informasi yang kurang baik bagi

perusahaan karena dividen merupakan tanda tersedianya laba perusahaan dan

besarnya dividen yang dibayar sebagai informasi tingkat pertumbuhan laba saat

ini dan masa mendatang. Dengan anggapan tersebut, harga saham menjadi turun,

karena banyak pemegang saham akan menjual sahamnya. Penelitian yang

dilakukan Fanny(2009) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh secara parsial

maupun simultan terhadap harga saham.

Price to Book Value (PBV) menurut Siamat(2001:226) dalam Volanda

Azis Saleh(2012) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja harga

pasar saham terhadap nilai bukunya. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah

suatu saham undervalue atau overvalue. Suatu saham disebut undervalue apabila

harga sahamnya dibawah nilai buku perusahaan yang bersangkutan, sebaiknya

dikatakan overvalue apabila harga saham melebihi nilai buku. PBV merupakan

rasio yang penting sebagai salah satu indikasi perusahaan dalam upaya komitmen

yang tinggi terhadap pasar. Upaya peningkatan rasio price to book value berarti

merupakan upaya peningkatan nilai perusahaan (Wahyudi, 2003) dalam (Desy

Arista, 2012). Perusahaan yang dapat beroperasi dengan baik, umumnya memiliki
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rasio PBV di atas satu, yang menunjukkan nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai

bukunya. Semakin tinggi rasio PBV, maka semakin tinggi pula perusahaan dinilai

oleh investor. Apabila suatu perusahaan dinilai lebih tinggi oleh investor, maka

harga saham akan semakin meningkat di pasar. Penelitian yang dilakukan oleh

Lina (2009) menunjukkan bahwa PBV tidak berpengaruh secara parsial maupun

simultan terhadap harga saham.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk memilih dan

meneliti mengenai pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham. Alasan

peneliti mengambil objek perbankan dikarenakan bank sering disorot pemerintah

maupun masyarakat karena bank juga mampu memperbaiki perekonomian

nasional dan mampu menggerakkan roda perekonomian. Untuk itu penulis

mengambil judul “PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP

HARGA SAHAM PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA

EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011-2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap perubahan

harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah Debt to Equity (DER) berpengaruh signifikan terhadap perubahan

harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap perubahan

harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
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4. Apakah Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap

perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia?

5. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap

perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia?

6. Apakah Deviden Per Share (DPS) berpengaruh signifikan terhadap perubahan

harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

7. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap perubahan

harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

8. Apakah Earning Per Share (EPS), Debt to Equity (DER), Return On Equity

(ROE), Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Deviden

Per Share (DPS),dan Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap harga

saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan

terhadap perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh

signifikan terhadap perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.
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3. Untuk mengetahui apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan

terhadap perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

4. Untuk mengetahui apakah Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh

signifikan terhadap perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh

signifikan terhadap perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

6. Untuk mengetahui apakah Deviden Per Share (DPS) berpengaruh signifikan

terhadap perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

7. Untuk mengetahui apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan

terhadap perubahan harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

8. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS), Debt to Equity (DER),

Return On Equity (ROE), Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy

Ratio (CAR), Deviden Per Share (DPS) dan Price to Book Value (PBV)

berpengaruh terhadap harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak terkait

antara lain :
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1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

mengenai pengambilan keputusan investasi oleh investor.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman

terhadap besarnya pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan

pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengaruh informasi akuntansi

terhadap harga saham, serta dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang

diperoleh saat perkuliahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan informasi dalam melakukan penelitian

selanjutnya, dan diharapkan dapat memperbanyak pengetahuan di bidang

perbankan.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan rusmusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian

ini membatasi analisisnya hanya pada pengaruh dari Earning Per Share (EPS),

Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), Non Performing Loan

(NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Deviden Per Share (DPS), dan Price to

Book Value (PBV) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap

harga saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian

yang digunakan dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
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1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini agar dapat disusun karya yang mudah

dipahami dan pembahasannya terarah, maka dibuat suatu sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan secara

garis besar latar belakang masalah, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai teori-teori

yang ada hubungannya dengan penelitian yang meliputi

tentang: Pengertian Saham, Pengertian Harga Saham,

Pengertian Informasi Akuntansi dan Rasio Keuangan,

Pandangan Islam Tehadap Saham, Tinjauan Penelitian

Sebelumnya, Hipotesis, dan Kerangka Konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini bertujuan menjelaskan mengenai metode penelitian

yang digunakan antara lain: Populasi dan sampel, Jenis dan

Sumber data, Definisi dan Operasional Variabel, dan

metode Analisis Data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisa dan pembahasan pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian

dan pembahasan, saran dan rekomendasi tentang perbaikan

yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait

dengan masalah temuan pada penelitian ini.


