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Pengaruh Laba Per Lembar Saham dan Deviden Yang 
Dibagikan TerhadapHarga Pasar Saharn 

(Survey Pada Industri Makanan dan Minuman di BEJ) 

Ringkasan Penelitian 
Oleh : Erinos. NR, SE, Msi, Ak 

Pelaporan keuangan sangat diperlukan oleh stakeholders. Bagi 

manajemen pelaporan keuangan pada dasarnja digunakan sebagai alat 

pertanggung jawaban kepada shareholders, dan dipihak lain digunakan 

untuk mengukur kinerja manajemen baik masa sekarang maupun di 

masa yang akan datang. Ukuran yang digunakan bisa berupa laba per 

lembar saham dan deviden yang dibagikan kepada sherc holders. 

Apabila mereka percaya bahwa laba per saham dan deviden yang 

dibagikan tersebut nilainya dipandang memadai maka nilai perusahaan 

akan dipandang sebagai perusahaan yang punya prospek yang bagus 

sehingga sahamnya akan diburu oleh setiap investor yaEg menyebabkan 

harga pasarnya akan terus naik. Ini adalah merupakan hukurn 

permintaan dan penawaran . 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Ini berarti 

dari fakta-fakta yang ada diuji untuk melihat pengaruh dua variabel atau 

lebih untuk mendapatkan suatu generalisasi dsri variabel yang diteliti. 

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa kelima perusahaan makanan 

dan minuman yang dijadikan sampel laba per sahamnya mengalami 

tingkat kenaikan dan penurunan yang tidak sama. PT Aqua sesudah 

tutun ditahun 2003 lantas menanjak ditun 3004. PT Mayora sesudah 

turun 2003 kemudian naik sedikit tahun 2004. PT Multi Bintang sesudah 

menanjak 2003 kemudian turun 2004 tapi turnnya tersebut masih diatas 

tahun 2002. PT Sari Husada Sudah turun lagi di tahun 2004. dan yang 

terakhir PT Tunas Baru turun tahun 2003 dan terus turun lagi tahun 

2004. 

Dari laba persaham tersebut terlihat bawa manajemen terus berusaha 

untuk meningkatkan laba operasi nya agar laba persaham bisa 



meningkat. dengan jalan melakukan efesiensi perusahaan ataupun 

menukar manajemennya. 

Apabila dilihat dari sisi deviden yang dibagikan terlihat PT Aqua 

sesudah tutun ditahun 2003 lantas menanjak ditun 2004. Jadi perusahaan 

ini terlihat membagikan devidennya sesuai dengan keadaan perusahaan 

sekarang ini. Disaat laba turun deviden dikurangi dan laba naik dividen 

ditambah. PT Mayora disaat labanya tinggi di tahun 2002, sengaja laba 

tersebut tidak dibagikan dan baru dibagi ditahun 2003 dan 2004 dengan 

jumlah yang sama. PT Multi Bintang mempunyai kebijakan yang sama 

dengan PT Aqua yaitu membagikan laba sesuai dengan keadaan 

perusahaan sekarang ini. PT Sari Husada m-.mpunyai kebijakan yang 

sama dengan PT klayora yaitu disaat laba yang diperoleh tinggi tahun 

2003 laba tersebut ditahan untuk investasi ban1 dibagikan sedikit ditahun 

berikutnya tahun 2004.dan yang terakhir PT Tunas Baru juga 

mempunyai kebijakan yang sama dengan I'T Mayora dan PT Sari 

Husada. 

Sebagai akibat kebijakan yang diambil oleh manajemen tersebut, 

terlihat harga pasar saham perusahaan jadi meningkat. Ini terlihat jelas 

seluruh harga saham perusahaan semuanya mcningkat. Ini menunjukkan 

semakin meningkatnya kepercayaan invstor dan calon investor terhadap 

tindakan yang telah dilakukan oleh manajemen. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahtva memang ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara laba per saham dan laba yang 

dibagikan dengan harga saham pada pen~sahaan yang dijadikan sampsl . 

dijelaskan apabila laba per saham naik 1 YO maka harga saham akan 

meningkat sebesar 7.810 %. Demikian juga hubungan yang positif dan 

signifikan antara deviden yang dibagikan dengan harga saham. 

Dijelaskan apabila deviden yang dibagikan ~nningkat 1 % maka harga 

saham akan meningkat sebesar 10.333 5%. 

Secara bersama-sama yang dihitung dari r' terlihat korelasi yang 

sangat kuat antara laba per saham dan deviden yang dibagikan dengan 



harga pasar saham. Dari perhitungan tersebut bisa dijelaskan bahwa laba 

per saham dan deviden yang dibagikan mempunyal pengaruh yang 

sangat kuat terhadap harga pasar saham. 
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BAB 1 

Pengaruh Laba Per Lembar Saham dan Deviden Yang 
Dibagikan TerhadapHarga Pasar Saham 

(Survey Pada Industri Makanan dan hIinuman di BEJ) 

A. Latar Belakang Masalah 

Komponen pelaporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas 1 laba ditahan, laporan arus kas serta 

catatan atas laporan keuangan sangat diperlukan oleh stakeholders. Bagi 

manajemen pelaporan keuangan pada dnsarnya digunakan sebagai alat 

pertanggung jawaban kepada .sharchoiii~rs, dan dipihak lain dig~~nakan 

untuk mengukur kinerja manajemen baik mass sekarang maupun di masa 

yang akan datang. SFAC No. 1 menjelaskan bahwa 3 tujuan penerbitan 

pelaporan keuangan yaitu a) kematnpua~i pelaporan keuangan untuk 

memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan investasi 

dan keputusan kredit, b) meramalkan prospek aliran kas di masa yang 

akan datang, dan c) memberikan inforrnasi sumber daya dan perobahan 

yang dimiliki serta klaim terhadap sumber tlaya perusahaan. 

Kinerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja manajemen 

perusahaan itu sendiri. Salah satu ukuran yang digunakan adalah laba per 

lembar saham. Berdasarkan laba per lembar saham, para analis dan calon 

investor melakukan analisis untuk pengambilan keputusan investasi 

perusahaan, disamping itu para analis dan investor juga mengamati 

informasi laba sebagai dasar dalam pengalnbilan keputusan, apakah akan 

dilepas, mempertahankan atau membeli saham yang ada sekarang ini.. 



Dalam menganalisis laba perusshaan, analisis tentang keadaan 

perekcnomian nasional juga diperlukan untuk memprediksi kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang. Laba per lembar saham merupakan 

salah satu informasi penting untuk ~nenilai kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Investor akan selalu mengamati laba per lembar 

saham apabila investor berniat untuuk tnemiliki saham dalam jangka 

waktu yang relatif panjang. Diduga laba per lembar saham mempunyai 

pengaruh terhadap harga pasar saham. Hasil penel itian yang dilakukan 

Reynold (2004) menemukan laba per lembar saha~n mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap likuiditas saham. Penelitian yang akan 

dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian Reynold terutama 

dalam menggunakan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel 

dependen yang diduga dipengaruhi ole11 laba per lembar saham adalah 

harga pasar saham. 

Deviden dibagikan merupakan bagian laba yang diserahkan kepada 

pemegang saham. Deviden yang dibagikan diperoleh dari total deviden 

yang disepakati dalam RUPS dibagi dengan jumlah lembar saham 

beredar. Diduga deviden dibagikan mempunyai pengaruh terhadap 

terhadap harga pasar saham. Hal ini disebabkan karena jumlahltotal 

deviden ditentukan dari total laba yang diperoleh perusahaan. Sementara 

harga pasar saham juga ditentukan oleh besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan dan prediksi laba perusahaan di masa yang akan datang. 



Beberapa penelitian yang berhubunza~ dengan laba perusahaan 

banyak dilakukan. Finger (1994), Assih (1999) dan Artika (2004) 

menjelaskan kemampuan laba yang dihasilkan sekarang ini akan mampu 

meramalkan laba masa mendatang. Wilson (1986, 1987) dan Bowen et 

a!. (1986) menguji informasi laba dengan harga return saham. Rayburn 

(1986) dalam hasil penelitiannya menemukan adanya hubungan laba 

dengan harga return saham. Return saham yang dimaksud adalah laba per 

lembar saham. 

Dalam pasar yang efisien, pasar sepenuhnya merefleksikan informasi 

yang tersedia dengan implikasi harga pasar bereaksi secara spontan 

terhadap informasi baru. Dengan kata lain jika harga pasar menyerap 

informasi dengan cepat yang terefleksikan dalam perubahan harga pasar 

saham, maka informasi tersebut dikatakan memiliki content atau 

kandungan. Karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi 

perbedaan kualitas informasi yang disampaikan antara perusahaan yang 

satu dengan pemsahaan yang lain yang kernungkinan berpengaruh pada 

harga pasar saham. 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk 

melihat pengaruh laba per lembar saham dan deviden dibagikan terhadap 

harga pasar saham. Untuk itu penelitian ini penulis ber judul "Pengaruh 

Laba Per Lembar Saham dan Deviden Yang Dibagikan Terhadap 

Harga Pasar Saham (Survey Pada Industri Makanan dan Minuman 

Terdaftar di BEJ)" 



B . Peruzusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, m a k ~  masalah pokok 

dslsm penelitian ini adalah, sejauh mana pengaruh laba per lembar saham 

dan deviden dibagikan terhadap harga pasar saham. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan 

terhadap harga pasar saham. 

D. Kegunaan Penelitian 

1 .  Untuk Pengembangan Ilmu 

Dalam pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi keuangan dan pasar modal. 

2. Untuk Praktisi 

Hasil penelitian ini nantin1.a diharapkan juga dapat 

memberikan kontribusi bagi para pemodal sebagai salah satu 

informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi dan dapat memperkirakan harga pasar saham. 



BAB 2 

TINJAUAN PUSTAkA 

I. Tinjauan Teoritis 

Banyak faktor yailg diduga mempengaruhi harga pasar saham 

diantaranya laba per lembar saham dan divicien dibagikan. Faktor-faktor 

lain yang diduga juga mernpengaruhi harga pasar saham adalah arus kas 

dari aktivitas operasi dalam periode tertentu. Namun penelitian ini hanya 

memfokuskan pada laba per lembar seham dan deviden yang dibagikan. 

Laba per lembar saham merupakan suatu rasio yang memberikan 

informasi dalam rnenilai kemampuan perusahaan untuk rnenghasilkan 

laba. Informasi laba perusahaan merupakan bagian dari pelaporan 

keuangan yang banyak digunakail oleh investor dan kreditur. Penelitian- 

penelitian mengenai laba per lembar saham, deviden dibagikan dan 

return saham telah banyak dilakukan terutama penelitian yang 

memfokuskan pada kandungan informasi akuntansi. 

Beberapa temuan yang berhasil diperoleh dalam penelitian tersebut 

antara lain dilakukan oleh Arief Suadi (1998) melakukan penelitian 

rnengenai manfaat laporan arus kas hubungannya densan jumlah deviden 

yang dibayarkan. Penelitian dilakukan pada perusahaan telah go public di 

Indonesia sebanyak 248 perusahaan dan diambil sampel 41 perusahaan 

yang mencakup 23 jenis industri. Variabel dependennya adalah jumlah 

deviden yang dibayarkan (DIV) d i tahun n+ I ,  sedangkan variabel 

independennya adalah komponen-komponen tertentu dari laporan arus 



kas yaitu arus kas operasi dan jumlah kas akhir tahun. Hasil penelitian 

bahwa jumlah pembayaran deviden yang terjadi dalam satu tahun 

mempunyai hubungan dengan pelaporan arus kas. 

a. Laba Per Saham 

Laba per lembar saham merupakan pendapatan per lembar saham 

yang diperoleh dalam satu periode untuk setiap sahaln yang beredar 

(Baridwan, 1996: 448). Sedanskan Harnanto (2004, 476) mengatakan 

laba per lembar saham adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar 

saham yang beredar. 

Dari pengertian diatas terlihat bahws laba per saham rnerupakan 

kinerja yang dihasilkan oleh manajemen untuk share holdernya. Ini 

berarti semakin besai laba yang diperoleh perusahaan maka semakin 

tinggi pula laba per lembar saham yang diperoleh pemiliknya. Laba per 

lembar saham ini akan sangat diperhatikan oleh investor kalau ingin 

memegang saham dalam waktu panjang. Selanjutnya Harnanto (2004, 

476) menjelaskan laba per lembar saham ini merupakan informasi yang 

sering dikaitkan dengan kinerja manajemen, ha1 ini disebabkan karena 

laba per lernbar saham ini sebenamya menunjukkan kinerja finansial, 

efektivitas manajemen dan potensi laba dimasa yang akan datang. 

Penelitian Finger (1994), Assih (1999), Artika (2004) telah melihat 

pengaruh laba ini. Jadi apabila investor melihat laba per lembar saham 

mulai menurun, ha1 ini menunjukkan illvestor tersebut harus segera 

menjual saham itu, agar resiko kerusian yang terjadi dapat diminalisir 



b. Deviden Yang Dibagikan 

Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang 

sebanding dengan jumlah lernbar yang dimiliki (Baridwan, 1996: 434). 

Deviden yang dibagikan kepada pemegang saham, biasanya tidak seluruh 

laba yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jumlah deviden 

yang dibagikan ini sangat tergantung dari kesepakatan yang dibuat dalam 

rapat urnum pemegang saham (RUPS). Bisa saja sebuah perusahaan 

memperoleh laba yang tinggi dalam suatu periode tetapi deviden yang 

dibagikan tidak ada sama sekali karena perusahaan rnembutuhkan dana 

tersebut untuk investasi. Demikian pula sebaliknya sebuah perusahaan 

yang mengalami kerugian dalam suatir periode namun perusahaan 

tersebut tetap membagikan deviden kepada pemiliknya. Pembagian 

deviden ini diambil dari laba yang ditahan pada periode lalu. 

Dengan dibayarkannya deviden ini memperlihatkan bahwa 

perusahaan masih tetap eksis untuk masa yang akan datang, sehingga 

diharapkan tidak ada gejolak-gejolak yang dapat menganggu aktivitas 

perusahaan, seperti hilangnya kepercaynan dari pemegang saham 

terhadap manajemen. Semakin besar devidzn yang dibayarkan ini, maka 

investor semakin percaya akan kemampuan manajemen dalarn mengelola 

perusahaan. Dengan demikian terlihat semclkin dekat hari RUPS tentang 

pernbagian deviden maka semakin tinggi pula harga saham. Hal ini 

disebabkan para share holder (pemilik saham) cenderung untuk membagi 

laba yang diperoleh perusahaan untitk dibazikan sebagai deviden. 



c. Harga Pasar Saharn 

Harga pasar saham yang ditnaksud adalah harga berlaku dipasar 

(dalam ha1 ini di BEJ). Harga pasar yang berlaku mengikuti hukurn pasar, 

ini berarti semakin banyak yang meminta saham tersebut maka harga jual 

saham tersebut semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Tinggi 

rendahnya harga pasar saham sangat tergantung dari kinerja yang 

dilakukan oleh manajemen. Indikasi ini menunjukkan semakin baik 

kinerja manajemen rnaka harga saham perusahaan tersebut juga akan 

naik dipasaran. Dengan demikian h a r p  pasar saham yang terjadi di bursa 

akan sangat tergantung oleh permintaan dan penawaran saharn tersebut., 

sedangkan tinggi rendahnya harga saham tergantung kinerja rnanajer 

perusahaan yang bersangkutan. Harga sahan~ akan sernakin tinggi apabila 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang serta dikelola 

dengan baik oleh manajemen yang biasanya rnanajemen tersebut adalah 

manajemen yang professional. . . 

Untuk menentukan tinggi rendnhnya harga saham bisa juga 

dilihat dari Price Earning Ratio (PIE ratio) atau Deviden Payout Ratio 

( D P  ratio) (Harnanto, 2004: 476). Untuk nienghitung PIE ratio ini bisa 

dicari dengan membagi harga pasar saham yang berlaku dengan laba per 

lembar saham. Untuk menghitung DIP ratio bisa dihitung dengan 

membagi harga pasar saham yang berlaku dengan laba per saham. 

Apabila ratio ini dipandang terlalu rendah oleh investor dan tidak cocok 

dengan keadaan sebenarnya, maka bisa dianggap harga pasar saham 



tersebut rnurah karena di masa yang akan datang diperkirakan P/E dan 

DIP rationya akan naik. Walaupun demikian investor harus hati-hati 

dengan ratio ini, karena apabila P/E dan DIP rendah dan ratio itu 

dianggap wajar maka itu menunjukkan kinerja manajer perusahaan 

tersebut memang rendah. Jadi rendahnya harga saham ini merupakan 

sikap negatif investor terhadap kinerja manajemen tersebut (Harnanto, 

2004: 476). 

2. Kerangka Konseptual 

Dari tinjauan teoritis diatas terlihat bahwa laba per lembar saham 

berpengaruh pada harga pasar saharn. Hal ini disebabkan kinerja manajer 

sangat rnenentukan harga pasar saham. Sernakin tinggi kinerja manajer 

maka harga saham juga akan semakin tinggi. Kinerja manajer yang tinggi 

akan mampu memberikan laba yang tinggi pula. Demikian pula deviden 

yang dibayarkan berpengaruh terhadap harga jual saham. Hal ini 

disebabkan manajer yang mampu memberikan deviden yang tinggi 

kepada pemiliknya (share holder) akan di~tnggap sebagai manajer yang 

kinerjanya tinggi sehingga saham perusahaan tersebut mempunyai nilai 

jual yang tinggi. 

Dengan demikian bentuk keran%kn pernikiran dari penelitian ini 

akan dapat digambarkan sebagai berikut: 



Cam bar 2.1 
Kerangka Konseptual 

Laba Per Lembar Saham 

Deviden Yang Dibagikan Kl 
Harga Pasar Saham 1111 

3. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis I ::Laba per lembar saham diduga berpengaruh positif 

terhadap harga pasar saham. 

Hipotesis 2: Deviden yang dibagikan diduga berpengaruh positif 

terhadap harga pasar saham. 

tIipotesis 3 :Laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan 

diduga berpengaruh positif terhadap harga pasar 

saham . 



BAB I11 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELJTIAN 

A.. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini pada dasamya adalah untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai : 

1 Seberapa besar pengaruh laba per lembar saham terhadap harga 

pasar saham 

2 Seberapa besar pengaruh deviden yang dibagikan terhadap harga 

pasar saham 

3 Seberapa besar pengaruh laba per lembar dan deviden yang 

d ibagikan terhadap harga pasar saham 

B. Kegnnaan Penelitian 

1.  Untuk Pengembangan llmu 

Dalam pengembangan ilmu. peneiitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi keuangan, manajemen 

keuangan dan pasar modal. 

2. Untuk Praktisi 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan juga dapat memberikan 

kontribusi bagi para pemodal sebagai salah satu informasi yang dapat 

mempengamhi pengambilan keputusan dalam berinvestasi dan serta 

dapat memperkirakan saham yang akan dibeli di pasar saham. 



B A B  IV 

METODE PENELJTIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif karena 

bertujuan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih. Vatjabel 

independen (variabel yang mempengaruhi) dalam penelitian ini adalah, 

yaitu laba per lembar saharn dan deviden yang dibagikan. Sedangkan 

variabel dependen (variabel yang dipengan~hi) adalah harga pasar saham. 

B. Sumber dan jenis data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data yang 

bersifat sekunder yaitu data dari laporan keuangan perusahaan. dan untuk 

memperkuat hasil penelitian ini nanlinya juga dipergunakan data tambahan 

misalnya data mengenai harga saham disertai dengan perubahan-perubahan 

yang menyertainya semenjak t a u n  2002-2004. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambilnya dari Market 

Direcfon~ dan data-data yang terdapat di REJ dan untuk menentukan harga 

pasar saham dengan menggunakan IHSG. Dari Market Directory ini akan 

diperoleh data-data berupa laporan keuangan, karakteristik perusahaan 

yang mencakup dan jumlah saham beredar perusahaan tersebut. 

C. Metode pengambilan sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sampel adalah 



bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman yang 

terdafatar di Bursa Efek Jakarta periode 2002 - 2004, Dalarn penelitian ini 

tidak menguji seluruh populasi namun hanya sebagian yaitu yang terpilih 

sebagai sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Purposive Sampling. Data yang di pilih inerupakan data sekunder yang 

berupa laporan keuangan perusahaan. 

Variabel independen dalarn penelitian ini adalah laba per lembar 

saharn d m  deviden yang dibagikan. Sedangkan variabel dependennya 

adalah harga pasar saham. 

D. Definisi Variabei 

a. Variabel Laba Per Lembar Saham (EPS) 

Laba per lembar saham diperoleh dari total laba perusahaan dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar. 

b. Variabel Deviden Yang Dibagikan @/P) 

Deviden yang dibagikan diperoleh dari total deviden yang 

disetujui untuk dibagikan dibagi dengan jumlah saham yang 

beredar. 

c. Variabel Harga Pasar Saham (HP) 

Harga pasar saham diperoleh dari informasi harga saham 

perusahaan yang ditawarkan d i b u m  efek. 



E. Metode Analisis 

Secara teoritis model yang digunakan adalah regresi berganda. Model 

ini digunakan untuk menghasiikan nilai parameter penduga yang sahih bila 

dipenuhi asumsi klasik, yaitu tidak terjadi otokorelasi dan 

multikolmearitas. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dapat 

dilihat pada tolerance value atau i/ar;ance Inflation Factor (VJF). 

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada atau 

tidak korelasi antara data berdasarkan waktu. Untuk mengetahui ha1 

tersebut digunakanlah alat uji Durbin-Watson OW). 

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan 

menentukan signifikasi variabel yang diteliti didasarkan kepada tingkat 

signifikan dari masing-masing koefisien parameter. Dengan demikian 

model yang disusun dalam penelitian ini adalah : 

Dimana: 

Y = Harga saharn 
a = Konstanta 
x 1 = Laba per lembar saham. 
x2 = Deviden yang dibagikan 
bl  , b2 = Koefisien variabel i n d e m d e n  
e = Epsilon atau variabel penganggu 

Sedangkan alat yang digunakan untuk pengujian hipotesis ini adalah 

program statistik SPSS versi 12.0 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Variabel Independen 

Variabel independen dalam peneiitian ini adalah laba per lembar saham 

dan deviden yang dibagikan. 

Labaperlembarsaham 

Nilai laba per lembar saham perusahaan go public yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Tabel 5.1 
Laba Per Lembar Saham 

Oinyatakan dalam Rupiah) 

No. 

1. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa kelima pemsahaan go public 

yang bergerak dalam bidang industri rnakanan dan minuman, tidak 

mengalami perkembangan yang sama. Laba per lembar saham PT. 

Aqua Golden Mississippi pada tahun 2003 mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun 2002. namun pada tahun 2004 laba per 

2. 
3. 
4. 
5. 

Nama Perusahaan 

PT. Aqua Golden Mississippi 
Tbk 

Sumber : lndonesian Capital Market Directory. 

Periode 

I 

1 1 1  
4.096 

923 
10 

1 

PT. Mayora lndah Tbk 
PT. Muhi Bintang Indonesia Tbk 
PT. Sari Husada Tbk 
PT. Tunas Baru Lampung Tbk 

2004 
6.962 

2002 
5.023 

I 

2003 
4.805 

156 
4.037 

94 I 
27 

110 
4.282 
1.171 

16 



lembar saham perusahaan ini mengalami peningkatan. Sementara itu 

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Sari Husada justm 

mengalami ha1 yang berkebalikan, dimana laba per lembar saharn pada 

tahun 2003 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002 dan 

mengalami penurunan di tahun 2004. Sedangkan PT. Mayora lndah 

Tbk dan PT. Tunas Baru Lampung Tbk selalu mengalami penurunm 

laba per lembar saham dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. 

Deviden yang dibagikan 

Deviden per lembar saham yang dibagikan perusahaan go 

public yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory. 

Tabel 5.2 
Deviden Yang Dibagikan 

(Dinyatakan datam Rupiah) 

1 .  PT. Aqua Golden Mississippi 1 8601 8001 1.180/ 1 lTbk 

No. 

Sama halnya dengan nilai laba per lembar saham, kelima 

perusahaan go pub1 ic yang bergerak dalam bidang industri makanan 

dan minuman yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak 

mengalami perkembangan yang sama dalam ha1 deviden yang 

Nama Perusahaan Periode 
2002 1 2003 1 2004 



3 3  2 .6 
L = =  a 

P a  
dibagikan. Deviden yang dibagikan PT. Aqua Golden Mississippi, PT 

Sari Husada Tbk dan PT. Tunas Baru Lampung Tbk pada tahun 2003 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2002, namun 

pada tahun 2004 deviden yang dihagikan ketiga perusahaan ini 

mengalami peningkatan. Sementara itu PT. Multi Bintang Indonesia 

Tbk mengalami ha1 yang berkebalikan, dimana deviden yang dibagikan 

pada tahun 2003 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002 dan 

mengalami penurunan di tahun 2004. Sedangkan PT. Mayora Indah 

Tbk tidak membagikan deviden pada tahun 2002 namun membagikan 

deviden per lembar saham dalam jumlah yang konstan pada tahun 2003 

dan 2004 

b. Deskripsi Variabel Dependen ( Harga Pasar Saham ) 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

harga saham. Adapun harga saham yang digunakan adalah harga saham 

penutupan (closing prices). Harga s a h m  penutupan (closing price) 

perusahaan go public yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh 

dari Indonesian Capital Markt Direcloy 



Tabel 5.3 
Harga Per Lernbar Saham 

(Dinyatakan dalam Rupiah) 

Nama Bank l-7~~2 Periode I 

I I Tbk 

I 2 0 2  1 2003 2004 
1- / PT. Aqua Golden Mississippi / 37.500 1 47.800 48.000 1 
2. 
3. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa harga per lembar saham kelima 

perusahaan go public yang bergerak dalam bidang industri makanan dan 

minuman yang menjadi sampel dalam penelitian sangat bervariasi dan 

fluktuatif. Harga pe: lembar saham PT. Aqua Golden Missisipi, PT. 

Mayora lndah Tbk, PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Tunas Baru 

Larnpung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan 

persentase peningkatan yang berbeda-beda. Sedangkan PT. Sari Husada 

Tbk mengalami peningkatan harga per lembar saham pada tahun 2003, 

namun kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 

2004. 

4. 
5. 

2. Pengujian Persyaratan Analisis 

a. Pengujiaa Multikolinieritas 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu harus 

dilakukan pemeriksaan apakah terjadi multikolinearitas antara variabel 

PT. Mayora Indah Tbk 
PT. Multi Bintang Indonesia 
Tbk 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory. 

PT. Sari HusadaTbk 
PT. Tunas Baru Lampung Tbk 

3 80 
27.500 

875 
32.000 

1.900 
200 

10.000 
150 

1.200 
42.500 

14.500 
160 



independen. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi yang tinggi atau hubungan yang kuat antara variabel 

independen dalam model penelitian yang digunakan. Untuk mengetahuinya 

maka dilakukan penghitungan korelasi atau nilai VIF (Variance Inflation 

Factor). Hasil pengujian multikolinieritas anbra variabel independen dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Ta be1 5.4 
Analisis Nilai VIF Untuk Menguji Asumsi Multikolinieritas 

Antar Variabel Jndependen 

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwasanya tidak terdapat 

No. 
1 .  
2. 

multikolinieritas antara variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Variabei lndependen - 
Laba per lembar saham 
Deviden yang di bagi kan 

b. Pengu jian Autokorelasi 

VIF 
1,818 
1,818 

DisampIng melakukan pengujian multikolinieritas, pengujian lain 

yang harus dilakukan sebelum pengujian hipotesis adalah pengujian 

autokorelasi. Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah ada atau tidak korelasi antara data berdasarkan waktu. Untuk 

mengetahui ha1 tersebut digunakanlah alat uji Durbin-Watson (DW). 

Kriteria pengujian autokorelasi adalah: 

Apabila nilai Durbin-Watson (DW) <-2 terdapat autokorelasi positif. 
Apabila nilai Durbin-Watson (D\V) -2<DW<L tidak terdapat 
autokorelasi. 
Apabila nilai Durbin-Watson (DW) >2 terdapat autokorelasi negatif. 



Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan pengujian 

Durbin Watson (DW) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Dari tabel diatas diketauhi bahwa hasil pengujian Durbin-Watson 

Table 5.5 
Hasil Pengujian Durbin Watson dengan Predictors (Constants) 

X I  dan X2 

(DW) terletak disekitar -2 dan +2. Denpan demikian dapat disimpulkan 

Varibel Dependen 
I Harga Saham 

bahwa pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

Durbin Watson 
2.461 

terdapat autokorelasi. 

3. Analisis Pengaruh Masing-Masing Variabel lndependen 

Terhadap Variabel Dependen 

a. Analisis Pengaruh Laba Per Lembar Saham Terhadap Harga 

Saham 

Hipotesis penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan 

antara laba per lembar saham terhadap harga saham adalah: 

Hol = Laba per lembar saham tidak berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 

Hal= Laba per lembar saharn berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 

Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

untuk menentukan hipotesis yang diterima atau ditolak adalah nilai 

signifikan, dimana: 

Hol diterirna jika nilai signifikan > 0,05 
Hal diterima jika nilai signifikan < 0,05 



Untuk mengetahui hubungan antara laba per lembar saham 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham tersebut, maka dilakukan 

pengujian analisis uji t dengan menggunakan program SPSS (Statisrical 

Product and Service Solution) dan tingkat keyakinan 95%. Ringkasan hasil 

pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.6 
Analisis Pengaruh Laba Per Lembar Saham 

Terhadap Harga Saham 

Dari pcrhitungan yang dilakukan, diketahui nilai signifikan t 

sebesar 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

Sig t 
0.000 

bahwa laba per lembar saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

? 
0.936 

R 
0.967 

harga saharn. Dengan demikian Hol ditolak dan Hal diterima. 

Beta 
7.81 0 

b. Analisis Deviden Yang Dibagikan Terhadap Harga Saham 

Hipotesis penelitian yang dignnakan untuk menguji hubungan 

antara deviden yang dibagikan per lembar saham terhadap harga saham 

adalah: 

Ho2 = Deviden yang dibagikan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 

Ha2 = Deviden yang dibagikan berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham . 



Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

untuk menentukan hipotesis yang diterima atau ditolak adalah nilai 

signifikan regresi, dimana: 

Ho2 diterima jika nilai signifikan > 0,05 
Ha2 diterima jika nilai signifikan < 0,05 

Untuk mengetahui hubungan antara deviden yang dibagikan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham tersebut. maka dilakukan 

pengujian analisis uji t dengan menggunakan program SPSS (Statisrical 

Product and Service Solution) dan fingkat keyakinan 95%. Ringkasan hasil 

pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Ta be1 5.7 
Analisis Pengarub Deviden Yang Dibagikan 

Terbadap Harga Saharn 

Dari perhitungan yang dilakukan, diketahui nilai signifikan t 

sebesar 0,007. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa deviden yang dibagikan per lembar saham memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima 

Sig t 
0.007 

4. Hasil Penelitian dan Pengejian Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan 

antar2 laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan terhadap harga 

saham adalah: 

R 
0.665 

3 
0.442 

Beta 
10.333 



Ho3 = Laba per lembar saharn dan deviden yang dibagikan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saharn. 

Ha3 = Laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

untuk menentukan hipotesis yang diterima atau ditolak adalah nilai 

signifikan multiple regresi berganda dimana: 

Ho3 diterima jika nilai signifikan > 0,05 
Ha3 diterima jika nilai signifikan < 0,05 

Untuk rnenguji hipotesis diatas, maka data-data yang telah 

diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product 

and Service Solurion) versi 12.00 dengan menggunakan metode enter. 

Hasil Analisis multiple regresi berganda dengan metode enter tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.8 
Analisis Multiple Regresi Berganda 

Dari pxhitungan yang dilakukan, diketahui nilai signifikan F 

sebesar 0,000. dapat disimpulkan bahwa laba per lembar saham dan 

deviden yang dibagikan mempunyai berpeogaruh signifikan terhadap harga 

saham. Dengan demikian hipotesis Ho 3 ditolak dan hipotesis Ha 3 

diterima. 

R 

0.968 

R~ 

0.936 

Sign 
F.Hit 

0.000 

F 
Hitung 

87.901 

T 
Hitung 

9.628 
0.302 

Sign 
T.Hit 

0.000 
0.768 

% Regresi 
Konstan 

ta 
589.758 

Koefisien 

7.649 
0.462 



5. Pembahasan Penelitian. 

Dari hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa laba perlembar 

saham sangat berpengaruh secara signifikan terhadap harga saharn.dengan nilai 

korelasi 0,967, dengan menggunakan koefisien diterminasi terlihat laba 

perlembar saham tersebut mempengaruhi nilai saham sebesar 93,6 %. Dan 

apabila dilihat dari beta nya ( P )  bisa dijelaskan apabila laba per saham 

meningkat sebesar I % , maka harga saham akan rneningkat sebesar 7,810 %. 

Dengan demikian hipotesis pertama terbukti scam empiris. 

Untuk hipotesis yang kedua terlihat bahwa deviden yang dibagikan 

juga berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.dengan nilai korelasi 

0,665 dengan menggunakan koefisien diterminasi terlihat deviden yang 

dibagikan tersebut mempengaruhi nilai saham sebesar 44.2 %. Pengaruh ini 

terlihat cukup kuat, dan apabila dilihat dari beta nya ( P )  bisa dijelaskan 

apabila deviden yang dibagikan meningkat sebesar 1 % . maka harga saham 

akan meningkat sebesar 10,333 %. Dengan demikian hipotesis kedua juga 

terbukti scara empiris. 

Untuk hipotesis yang ketiga terlihat besarnya nilai koefisien (r) perubahan 

laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan per lembar saham terhadap 

harga saham adalah 0,968. Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi 

yang sangat kuat antara laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan per 

lembar saharn terhadap harga saham. Nilai koefisien determinasi (2) sebesar 

0.936 mengindikasikan b a h ~ a  aba per lernbar saham dan deviden yang 

dibagikan per lembar saham mempengaruhi harga saham sebesar 93.6%. Ini 



juga berarti bahwa pengaruh laba per lembar saham dan deviden yang 

dibagikan terhadap harga pasar saham sebesar 6.4% ditentukan oleh variabel- 

variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 



BAB VI 

. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Laba per lembar saham memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap 

harga saham 

2. Deviden yang dibagikan memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap 

harga saham 

3. Laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan secara simultan 

memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap harga saham 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini penulis merekomendasikan 

agar para pelaku pasar modal mempertimhangkan laba per lembar saham 

dan deviden yang dibagikan oleh perusahaan investee sebagai salah satu 

dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 
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Abstrak 

Oleh : Erinos. NR, S13, MSi, Ak 

Latar belakang masalahnya kerena pelaporan keuangan sangat 
diperlukan oleh sfakeholdcrs. Bagi manajemen pelaporan keuangan pada 
dasarnya digunakan sebagai alat pertanggung jawaban kepada shareholders, 
dan dipihak lain digunakan untuk mengukur kinerja rnanajemen baik masa 
sekarang maupun di rnasa yang akan datang. Beberapa ukuran yang 
digunakan adalah laba per lembar saham.dan deviden yang dibagikan. Atas 
dasar itu para analis dan calon investor melakukan analisis untuk 
pengambilan keputusan investasi perusahaan. Penelitian ini adalah 
penelitian deskriptis kuantitatif dan bertu-juan untuk mencari bukti empiris 
pengaruh laba persaham dan deviden yang dibgikan terhadap harga pasar 
saham. Serta bennanfaat untuk analis dan calon investor unti~k mengambil 
keputusan untuk menjual dan membeli saham yang dirninatinya di BEJ. 

Hasil penelitian membuktikan, bahwa laha per saham berpengaruh 
positif dan signifian terhadap harga pasar saham, demikian juga deviden 
yang dibagikan juga berpengaruh positif terhndap harga pasar saham. Secara 
bersama-sarna juga membuktikan laba per saham dan deviden yang 
dibagikan sangat berpengaruh sekali terhadap harga saham. 

Kata kunci : Harga Pasar Saham, Laba perlembar saham, Deviden yang 
dibagi kan. 



Pengaruh Laba Per Lembar Saham dan Deviden Yang 
Dibagikan TerhadapHarga I'asar Saham 

(Survey Pada Industri Makanan dan Minurnan di BEJ) 

A. Latar Belakang Masalah 

Felaporan keuangan sangat diperlukari oleh smkcholders. Bagi 

manajemen pelaporan keuangan pada dasarnya digunakan sebagai alat 

pertanggilng jawaban kepada shareholders, dan dipihak lain digunakan 

untuk mengukur kinerja manajemen baik masa sekarang maupun di 

masa yang akan datang. Salah satu ukuran yang digunakan adalah laba 

per lembar saham. Berdasarkan laba per lenibar saham, para analis dan 

calon investor melakukan analisis untuk pengambilan keputusan 

investasi perusahazn,. Deviden dibagikan merupakan bagian laba yang 

diserahkan kepada pemegang saham. Devidcn yang dibagikan diperoleh 

dari total deviden yang disepakati dalam RUPS dibagi dengan jumlah 

lembar saham beredar. Dalam pasar yang efisien, pasar sepenuhnya 

menyerap informasi dengan cepat yang terefleksikan dalam perubahan 

harga pasar saham, 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik 

untuk melihat pengaruh laba per lembar saham dan deviden dibagikan 

terhadap harga pasar saham. Untuk itu penelitian ini penulis ber judul 

"Pengaruh Laba Per Lembar Saham dan Deviden Yang Dibagikan 

Terhadap Harga Pasar Saham (Survey Pada Industri Makanan dan 

Minuman Terdaftar di BEJ)" 

B . Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rnasalah pokok 

dalam penelitian ini adalah, sejauh mana pengaruh laba per lembar 

saham dan deviden dibagikan terhadap harga pasar saham. 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melnperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh laba per letnbar saham clan deviden yang dibagikan 

terhadap harga pasar saham. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk Pengembangan Ilmu 

Dalam pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi keuangan dan pasar 

modal. 

2. Untuk Praktisi 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan juga dapat 

memberikan kontribusi bagi para pelnodal sebagai salah satu 

informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi dan dapat memperkirakan harga pasar saham. 

Tinjaun Teoritis , Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

1. Tinjauan Teoritis 

Banyak faktor yang diduga mempengaruhi harga pasar saham 

diantaranya laba per lembar saham dan dividen dibagikan. 

Beberapa temuan yang berhasil diperoleh dalam penelitian tersebut 

antara lain dilakukan oleh Arief Suadi (1998) melakukan penelitian 

mengenai manfaat laporan arus kas hubungannya dengan jumlah 

deviden yang dibayarkan.. 

a. Laba Per Saham 

Laba per lembar saham merupakan pendapatan per lembar saham 

yang diperoleh dalam satu periode untuk setiap saham yang beredar 

(Baridwan, 1996: 418). Sedangkan Hamanto (2004, 476) mengatakan 

laba per lembar saham adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar 

saham yang beredar. 



. Selanjutnya Hamanto (2004, 476) menjelaskan laba per lembar 

saham ini mempakan informasi yang sering dikaitkan dengan kinerja 

manajemen, ha1 ini disebabkan karena Inba per lembar saham ini 

sebenarnya menunjukkan kinerja finansial, efektivitas manajemen dan 

potensi laba dimasa yang akan datang. Penelitian Finger (1994), Assih 

(1999), Artika (2004) telah melihat pengaruh laba ini. Jadi apabila 

investor melihat laba per lembar saharn mulai menurun, ha1 ini 

menunjukkan investor tersebut harus segera menjual saham itu, agar 

resiko kerugian yang terjadi dapat diminalisir 

b. Deviden Yang Dibagikan 

Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang 

sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki (Barudnfan, 1996: 434). 

Deviden yang dibagikan kepada pemegang saham, biasanya tidak 

seluruh laba yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jumlah 

deviden yang dibagikan ini sangat tergantung dari kesepakatan yang 

dibuat dalam rapat umum pemegang saham I RUPS). 

Dengan dibayarkannya deviden ini memperlihatkan bahwa 

perusahaan masih tetap eksis untuk masa yang akan datang, sehingga 

diharapkan tidak ada gejolak-gejolak yang dapat menganggu aktivitas 

perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan dari pemegang saham 

terhadap manajemen. Semakin besar deviden yang dibayarkan ini, maka 

investor semakin percaya akan kemarnpuan manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Dengan demikian terlihat semakin dekat hari 

RUPS tentang pembagain deviden maka semakin tinggi pula harga 

saham. Hal ini disebabkan pemilik saham cenderung untirk membagi 

laba yang diperoleh perusahaan untuk dihagikan sebagai deviden. 

c. Harga Pasar Saharn 

Harga pasar saham yang dimaksud adalah harga berlaku dipasar 

(dalam ha1 ini di BEJ). Harga pasar yang berlaku mengikuti hukum 

pasar, ini berarti selnakin banyak yang meminta saham tersebut maka 



harga jual saham tersebut semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. 

Tinggi rendahnya harga pasar saham sangat tergantung dari kinerja yang 

dilakukan oleh manajemen. Indikasi ini menunjukkan semakin baik 

kinerja manajemen maka harga saham perusahaan tersebut juga akan 

naik dipasaran.. Harga saham akan semakin tinggi apabila mempunyai 

prospek yang baik di masa yang akan datang. 

Kerangka Konseptual 

Dengan demikian bentuk kerangka pemikiran dari penelitian ini 

akan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Kerangka Konseptual 

Laba Per Lembar Saham 11111 
Deviden Yang Dibagikan 

2. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirurnuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1::Laba per lembar saharn diduga berpengaruh positif 

terhadap harga pasar saham. 

Hipotesis 2: Deviden yang dibagikan diduga berpengaruh positif 

terhadap harga pasar saham. 

Hipotesis 3 :Laba per lembar sahanl d;tn deviden yang dibagikan 

Diduga berpengaruh positif terhadap harga pasar 

saham. 

Metode penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif karena 

bertujuan untuk menguji pengaruh anatara d i ~ a  variabel atau lebih. 



Sumber dan jenis data 

Data penelitian ini adalah data-data sekunder yaitu data dari laporan 

keuangan perusahaan. Yang diambil dari Afarket Directory dan data- 

data yang terdapat di BEJ dan untuk menentukan harga pasar saham 

dengan menggunakan IHSG. 

Metode pengambilan sarnpel 

. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman 

yang terdafatar di Bursa Efek Jakarta periode 2002 - 2004. Dalam 

penelitian ini tidak menguji seluruh populasi namun hanya sebagian 

yaitu yang terpilih sebagai sampel. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Purposive Sarnplii7g. 

Metode analisis 

Secara teoritis model yang digunakan adalah regresi berganda. 

Model ini digunakan untuk menghasilkan nilai parameter penduga yang 

sahih bila dipenuhi asumsi klasik regresi, yaitu tidak terjadi otokorelasi 

dan multikolinearitas. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas 

dapat dilihat pada tolerance valzte atau Varicmce Infation Facror (VIF). 

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk tnengetahui apakah ada atau 

tidak korelasi antara data berdasarkan waktu. Untuk mengetahui ha1 

tersebut digunakanlah alat uji Durbin-Watso~i (DW). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Variabel Independen 

Labaperlembarsaham 



Tabel 4.1 
Laba Per Lembar Saham 

(Dinyatakan dalam Rupiah) 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory. 
Dari tabel diatas diketahui setiap perusahaan tidak 

mengalatni perkembangan yang sama. Laba per lernbar saham PT. 

Aqua Golden Mississippi pada tahun 2003 turun jika dibandingkan 

dengan tahun 2002, namun pada tahun 2004 laba per lembar saham 

perusahaan ini mengalami peningkatan. Sementara itu PT. Multi 

Bintang Indonesia Tbk dan PT. Sari Husada justru mengalami ha1 

yang berkebalikan, dimana laba per lembar saham pada tahun 2003 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002 dan mengalami 

penurunan di tahun 2004. Sedangkan PT. Mayora Indah Tbk dan PT. 

Tunas Baru Lampung Tbk selalu mengalami penurunan laba per 

lembar saham dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. 

Deviden yang dibagikan 

Deviden Yang Dihagikan 

Sumber : Indonesian Capital hlarket Directory. 



. Deviden yang dibagikan PT. Aqua Golden Mississippi, PT Sari 

Husada Tbk dan PT. Tunas Baru Larnpung Tbk pada tahun 2003 

mensalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2002, namun 

pada tahun 2004 deviden yang dihagikan ketiga perusahaan ini 

mengalami peningkatan. Sernentara it11 f'T. Multi Bintang Indonesia 

Tbk mengalami ha1 yang berkebalikan, dimana deviden yang 

dibagikan pada tahun 2003 mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2002 dan mengalami penurunan di tahun 2004. Sedangkan PT. 

Mayora Indah Tbk tidak membagikan deviden pada tahun 2002 

namun membagikan deviden per lenibar saham dalarn jurnlah yang 

konstan pada tahun 2003 dan 2004 

b. Deskripsi Variabel Dependen 

Variabel penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah 

harga saham. Adapun harga saharn yang di~unakan adalah harga saharn 

penutupan (closing prices). Harga saharn penutupan (closing price) 

perusahaan go public yang menjadi sarnpel dalarn penelitian ini 

diperoleh dari Indonesian Capital Markcr Dircctoty 

Tabel 1.3 
Harga Per Lembar Saham 

(Dinyatakan dalarn Rupiah) 

Periode 
No. Narna Bank 

1. PT. Aqua Golden Mississippi 



Dari perhitungan yang dilakukan. c!iketahui nilai signifikan t 

sebesar 0,000. dapat disimpulkan bahwa laba per lembar saham 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dengan 

demikian Hol ditolak dan Hal diterinia. 

b. Analisa Deviden Yang Dibagikan Terhadap Harga Saham 

Ringkasan hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Analisa Regresi Pengaruh Devidcn Yang Dibagikan 
Terhadap Harga Saham 

Dari perhitungan yang dilakukan, diketahui nilai signifikan t 

sebesar 0,007. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa deviden yang dibagikan per lembar saham memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian Ho2 ditolak 

dan Ha2 diterima. 

Sig t 
0.007 

4. Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis 

Persamaan multiple regresi berganda yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian adalah: 

R 
0.665 

Analisis Multiple Regresi Rerganda 

r2 1 l~;:iil 0.442 

R 

0.968 

Sign 
F.Hit 
0.000 
0.768 

r2 

0.936 

% Regresi F 
Hitung 
87.901 

Konstanta 
589.758 

Koefisien 
7.649 x 
0.462 x 

Sign 
F.Hit 
0.000 

T Hitung 

9.628 x l  
0.302 x2 



Dari perhitungan yang diiakukan, diketahc I nilai signifikan 

sebesar 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa laba per lembar saham dan deviden yang dihagikan mempunyai 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian 

hipotesis Ho 1 ditolak dan hipotesis Hal diterima. 

Pernbahasan. 

Dari hasil penelitian di atas dapat di,ielaskan bahwa laba perlembar 

saham sangat berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Dan 

apabila apabila laba per saham meningkat sebesar 1 % , maka harga 

saham akan meningkat sebesar 7,810 %. J i~ga terlihat bahwa deviden 

yang dibagikan juga berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham.. dan apabila deviden yang dibagikan meningkat sebesar 1 % , 

maka harga saham akan meningkat sebesar 10,333 %. Laba per saham 

dan deviden yang dibagikan per lembar saharn terhadap harga saham 

adalah 0,968. Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi yang 

sangat kuat antara laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan 

per lernbar saham terhadap harga saham. Nilai koefisien determinasi (r ')  
sebesar 0,936 mengindikasikan bahwa aha per lembar saham dan 

deviden yang dibagikan per lembar saham mempengaruhi harga saham 

sebesar 93.6%. Ini juga berarti bahwa pengaruh laba per lembar saham 

dan deviden yang dibagikan terhadap harga pasar saham sebesar 6.4% 

ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Laba per lembar saham memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap 

harga saham 



b. Deviden yang dibagikan memiliki gengaruh yang siginifikan 

terhadap harga saharn 

c. Laba per lembar saham dan deviden yang dibagikan secara simultan 

menliliki pengaruh yang siginifikan terhadap harga saham 

Saran 

Berdasarkan ternuan dalarn penelitian ini pe~u l i s  merekomendasikan 

agar para pelaku pasar modal mempertimbangkan laba per lembar saham 

dan deviden yang dibagikan oleh perusahaan investee sebagai salah satu 

dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 
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SINOPSIS PENELITIAN LANSUTAN. 

Penelitian yang relah berlangsung sekarang@ barulah hanya pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

yang sampelnya diambil secara porposif. Walaupun hasilnya terlihat 

pengaruh yang kuat antara laba per saham dan deviden yang dibagikan 

terhadap harga pasar saham. Namun begitu belu~n diteliti pada perusahaan 

yang jenis aktivitasnya berbeda. Misalnya pada perusahaan yang bergerak 

dibidang per bank an, tekstil, obat-obatan, asuransi dan sebagainya. 

Tirnbul pertanyaan, bagaimanakah keputusnn yang diambii oleh calon 

investor terhadap perusahaan yang beda aktivitas ini. . Saham perusahaan 

manakah yang akan dibelinya ? Apakah investor hanya melihat satu jeriis 

aktivitas saja atau melihat prospek setiap jenis aktivitas.. 

Penelitian ini diharapkan mampu mernbawa calon investor untuk 

mengambil keputusan membeli atau tidaknya saham perusahaan dengan 

hanya memperhatikan laba per saham dan devidzn yang dibagikan terhadap 

harga pasar sahan. Dengan demikian keputusan yang diambilnya 

diharapkan tidak merugikan dikernudian hari. 


