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ABSTRACT 

   
 This study aims to analyze the effect of profitability, accrual, price/book, cash flow, 

dividend, earning, and book value equity to market value equity for the companies listed in 

Indonesia Stock Exchange (IDX) with observation period from 2006 to 2012. 

The statistical methods that used in this research are multiple regression method. 

Independent variables are profitability, accrual, price/book, cash flow, dividend, earning, and 

book value equity, while the dependent variable is market value equity. The data obtained are 

secondary data that sourced from the annual financial report for the companies in Indonesia Stock 

Exchange. This research used 62 sample of companies listed with purposive sampling. All samples 

have the following data such as operating cash flow, income before extraordinary items, dividend, 

book value of equity, closing price and outstanding shares, ending on December 31 and expressed 

in Rupiah. 

The results indicated that profitability, accrual, price/book, cash flow, dividend, earning, 

and book value equity have a significant positive effect with market value equity. The effects of the 

seven independent variables (profitability, accrual, price/book, cash flow, dividend, earning, and 

book value equity) with the dependent variable (market value equity) by 90%. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu pihak eksternal yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi keuangan 
dari perusahaan adalah investor. Informasi keuangan disampaikan melalui laporan keuangan 
digunakan investor untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan investasi. Oleh karena 
itu, perusahaan perlu memperhatikan komponen-komponen dalam laporan keuangan yang 
merupakan cerminan nilai jual suatu perusahaan atau biasanya disebut nilai pasar ekuitas. 

Nilai pasar ekuitas tentunya dipengaruhi oleh komponen-komponen dalam laporan 
keuangan yang digunakan oleh investor untuk melakukan analisis fundamental untuk mengambil 
berbagai keputusan ekonomi. Akan tetapi, banyak perusahaan yang mengabaikan komponen-
komponen dalam laporan keuangan yang merupakan sumber informasi bagi investor dan juga 
merupakan sumber informasi untuk mendapatkan pendanaan. Disamping itu, krisis global yang 
terjadi berdampak pada informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan menjadi kurang menarik 
bagi investor. Kasus-kasus kecurangan atas laporan keuangan yang pernah terjadi membuat 
investor menjadi kurang yakin pada informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan 
perusahaan. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis investasi, investor menjadi ragu 
menggunakan teknik analisis fundamental. Sedangan investor perlu melakukan kombinasi analisis 
fundamental maupun analisis teknikal agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam 
melakukan investasi (Kwon, 2009). 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang variabel-variabel 
laporan keuangan yang mempengaruhi nilai pasar ekuitas suatu perusahaan dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Pasar Ekuitas (Studi Empiris pada Emiten di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2012)”. 
 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Penelitian mengenai relevansi informasi akuntansi dengan keputusan investor sudah 
berlangsung sejak lama. Penelitian yang mengawali studi-studi tersebut antara lain, Ball dan 



 
 

 
 

Brown (1968). Kedua peneliti tersebut menguji relevansi informasi akuntansi dengan 
menggunakan variabel dividen, arus kas, laba dan nilai buku ekuitas terhadap nilai pasar ekuitas. 
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel dividen, arus kas, laba dan nilai buku ekuitas 
diduga memiliki nilai relevan karena memiliki hubungan statistik dengan nilai pasar ekuitas yang 
mencerminkan nilai perusahaan selama periode pengamatan. 

Wilcox dan Philips (2004) menggunakan metode Ohlson (1995) untuk meneliti pengaruh 
profitabilitas dan informasi harga pasar saham kini dalam memprediksi nilai pasar ekuitas. 
Profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE) dan informasi harga pasar saham diukur 
dengan harga per buku saham. Profitabilitas dan informasi harga pasar saham berguna untuk 
menjelaskan harga pasar saham perusahaan dan memprediksi pengembalian masa depan. Model 
ini digunakan Wilcox dan Philips (2004) sebagai fundamental berguna bagi berbagai pihak. 
Manager perusahaan lebih memahami nilai perusahaan dan mengambil keputusan yang lebih 
sesuai, seorang fundamental analisis menilai perusahaan dan memprediksi nilai pasar ekuitas, 
pelanggan ataupun pemasok dalam menentukan harga jual ataupun harga beli, investor aktif yang 
mengetahui variabel apa saja yang harus diperhatikan dalam mengatur investasinya. Penelitian 
dilakukan di Bursa Efek Amerika dengan periode penelitian tahun 1989 sampai dengan tahun 
2003. Kesimpulannya adalah ROE dan harga per buku saham mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai pasar ekuitas perusahaan.  
 Bach dan Christensen (2012) melakukan penilitian faktor-faktor didalam laporan 
keuangan yang mempengaruhi nilai pasar ekuitas dengan model penilaian Ohlson (1995). Bach 
dan Christensen (2012) menggunakan variabel yang sama dengan penelitian yang dilakukan 
Ohlson (1995) kemudian ditambahkan dengan variabel profitabilitas yang diukur dengan ROE. 
Penelitian dilakukan di Amerika Serikat, sampel perusahaan periode penelitian dari tahun 1982 
sampai dengan tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bach dan Christensen (2012) 
menyatakan bahwa komponen laporan keuangan seperti laba, nilai buku ekuitas, arus kas, dividen, 
dan profitabilitas dapat dipakai oleh investor untuk melakukan penilaian ekuitas. 
 

Nilai Pasar Ekuitas 

Nilai pasar ekuitas digunakan oleh investor untuk memprediksi apakah harga pasar saham 
akan naik atau turun dan apakah perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang 
sesuai. Nilai pasar ekuitas ini bisa diterapkan bagi perusahaan yang sudah go public. Nilai pasar 
ekuitas diukur dengan outstanding shares dikali dengan closing price. Nilai pasar ekuitas setara 
dengan ekuitas sebuah perusahaan. Semakin tinggi nilai pasar ekuitas dibandingkan modal bersih 
atau aset sebuah perusahaan, maka semakin mahal harga perusahaan tersebut (Ganguli, 2008).  

Nilai pasar ekuitas atau kapitalisasi pasar pada dasarnya adalah harga jual sebuah 
perusahaan. Rumusnya adalah harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Dengan demikian, 
jika harga saham atau jumlah saham yang beredar berubah, maka nilai pasar ekuitas sebuat emiten 
juga akan berubah. Harga saham tentunya dapat berubah setiap saat, apalagi jika sahamnya likuid 
(aktif diperdagangkan). Jumlah saham yang beredar juga dapat berubah sewaktu-waktu jika 
perusahaan melakukan buyback, stocksplit, reverse stock, right issue, dan lain-lain (Feltham & 
Ohlson, 1995). 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Pasar Ekuitas 

ROE adalah salah satu pengukur profitabilitas untuk mengetahui tingkat pengembalian 
pada suatu entitas dengan membandingan laba dan nilai buku ekuitas. Jika tingkat pengembalian 
modal suatu perusahaan semakin tinggi, maka akan mempengaruhi harga pasar yang kemudian 
diikuti dengan peningkatan nilai pasar ekuitas (Chen & Zhang, 2004). 

Profitabilitas yang diukur dengan ROE mampu memberikan informasi yang akurat bagi 
investor untuk memprediksi nilai pasar ekuitas. ROE merupakan variabel untuk mengukur tingkat 
pengembalian kepada penanam modal dengan membandingkan antara laba perusahaan pada 
periode tertentu dengan ekuitas perusahaan. ROE menghasilkan informasi bahwa semakin tinggi 
tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan oleh investor, maka dinilai perusahaan semakin 
mampu menghasilan laba bagi investor dan ketertarikan investor terhadap saham perusahaan 
semakin meningkat yang disusul dengan meningkatnya harga pasar ekuitas perusahaan (Chen & 
Zhang, 2004). 



 
 

 
 

Pengaruh Akrual Terhadap Nilai Pasar Ekuitas 

Akrual adalah suatu manajemen pencatatan akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran 
diakui atau dicatat ketika terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima 
atau dibayarkan. Akrual secara teknis adalah selisih laba dilaporan laba rugi dengan arus kas 
bagian operasi dilaporan arus kas. Manajemen akrual merupakan variabel yang juga 
mempengaruhi nilai pasar ekuitas karena dapat berpengaruh pada pencatatan transaksi yang 
disajikan dilaporan keuangan (Barth et al., 2004). 

Manajemen akrual yang dilakukan perusahaan berupa mencatat transaksi berdasarkan 
terjadinya, melainkan berdasarkan arus kas. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan 
menjadi lebih handal dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga membantu investor 
mengambil keputusan yang tepat. Informasi keuangan yang disajikan dengan pencatatan yang 
benar akan mendukung perusahaan untuk mendapatkan pendapat wajar oleh pihak auditor yang 
dimana membuat investor lebih aman dalam menggunakan laporan keuangan yang dibuat oleh 
perusahan (Barth et al., 2004). 

Pengaruh Harga Per Buku Saham Terhadap Nilai Pasar Ekuitas  

Harga per buku saham adalah angka rasio yang menjelaskan berapa kali seorang investor 
bersedia membayar sebuah saham untuk setiap nilai buku per sahamnya. Harga per buku saham 
mempunyai dua fungsi utama, yaitu melihat apakah sebuah saham saat ini sudah diperdagangkan 
diharga yang sudah mahal, masih murah, atau masih wajar menurut rata-rata historisnya. Fungsi 
kedua adalah untuk menentukan mahal atau murahnya sebuah saham saat ini berdasarkan 
perkiraan harga wajar untuk periode satu tahun mendatang. Harga per buku saham diukur dengan 
membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku saham, yangi dimana nilai buku ekuitas 
dihitung dengan cara membandingkan nilai buku ekuitas dengan jumlah lembar saham beredar 
(Wilcox & Philips, 2004). 

Semakin tingginya hasil perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham 
suatu perusahaan, maka harga pasar ekuitas perusahaan tersebut akan semakin tinggi karena 
semakin tingginya nilai harga per buku saham membuktikan adanya investor yang menghargai 
tinggi harga saham tersebut sehingga akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan 
tersebut (Wilcox & Philips, 2004). 

Pengaruh Arus Kas Terhadap Nilai Pasar Ekuitas 

Arus kas yang digunakan adalah arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas 
operasi dapat ditemukan dari salah satu laporan keuangan perusahaan yaitu laporan arus kas. 
Laporan arus kas dibagi ke dalam tiga bagian, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas 
investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas yang masuk atapun keluar secara 
operasional dan juga manajemen saldo kas dapat mempengaruhi keputusan investor untuk 
berinvestasi pada saham perusahaan (Ganguli, 2008).  

Arus kas mampu menyediakan informasi yang berguna bagi investor untuk mengambil 
keputusan yang menitikberatkan pada penilaian ekuitas. Investor dalam mempertimbangkan 
investasinya akan memperhatikan salah satu komponen dalam laporan keuangan yaitu kas, untuk 
mengetahui tingkat modal kerja bersih, likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan (Ganguli, 
2008). 

Pengaruh Dividen Terhadap Nilai Pasar Ekuitas 

Dividen merupakan bagian dari laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai 
pendapatan atas modal yang ditanamkan. Nilai dividen berdasarkan pada besarnya jumlah dividen 
yang diumumkan perusahaan dan yang dibayarkan pada tahun yang bersangkutan. Dividen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah common dividend. Jumlah dividen yang dibagikan dapat 
mempengaruhi harga pasar ekuitas karena memberikan informasi kepada pasar bahwa perusahaan 
ini mempunya arus kas yang cukup untuk melakukan pembayaran dividen (Lo & Lys, 2000). 

Komponen dividen digunakan investor untuk menilai tingkat pengembalian suatu 
perusahaaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jumlah dan konsisten dalam 
pembagian dividen secara langsung mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan nilai pasar 
saham suatu perusahaan  (Lo & Lys, 2000). 



 
 

 
 

Pengaruh Laba Terhadap Nilai Pasar Ekuitas   

Laba merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk 
pemasukan atau penambahan aset dan penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas 
yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Laba yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah income before extraordinary items (Ganguli, 2008). 

Laba adalah komponen yang mendapatkan perhatian khusus dari investor untuk melakukan 
investasi pada perusahaan karena laba memberikan informasi sisa hasil kinerja perusahaan setelah 
satu periode apakah besar dan meningkat, atau sebaliknya, kecil dan menurun. Investor melakukan 
analisis laba dan laba per saham dari tahun ke tahun untuk memprediksi apakah perusahaan 
membawa keuntungan. Nilai laba dapat mempengaruhi secara langsung nilai pasar saham suatu 
perusahaan (Ganguli, 2008). 

Pengaruh Nilai Buku Ekuitas Terhadap Nilai Pasar Ekuitas 

Nilai buku ekuitas merupakan total aset perusahaan setelah dikurangi total kewajiban. 
Menurut Chen dan Zhang (2002) nilai buku ekuitas menggambarkan jumlah modal yang 
diinvestasikan dan akumulasi laba atau rugi dari laporan laba rugi perusahaan. Saldo besar 
kecilnya nilai buku ekuitas dapat mempengaruhi nilai pasar ekuitas karena didalam nilai buku 
ekuitas menunjukan jumlah modal yang disetor oleh perusahaan dan akumulasi hasil pencapaian 
kinerja selama perusahaan berdiri. 

Nilai buku ekuitas adalah selisih dari jumlah aset dengan jumlah hutang atau disebut dana 
internal perusahaan. Besar kecilnya nilai buku ekuitas menunjukkan seberapa besar pendanaan 
suatu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Tingginya nilai buku ekuitas secara tidak 
langsung diikuti dengan tingginya nilai pasar ekuitas karena komponen saham beredar dalam 
penilaian ekuitas yang membuktikan bahwa tingginya minat investor atas saham perusahaan (Chen 
& Zhang, 2002). 
 

RANCANGAN PENELITIAN 

Di dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah laporan keuangan tahunan 
(annual financial report) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dipilih semua 
perusahaan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan 
dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling ini merupakan salah satu metode pengambilan sampel dengan 
berdasarkan pada beberapa pertimbangan (Indriantoro & Supomo, 1999). Kriteria dalam 
pengambilan sampel adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
memiliki laporan keuangan yang lengkap dan berakhir pada tanggal 31 Desember, laporan 
keuangan disajikan dalam satuan mata uang rupiah, memiliki data-data yang diperlukan untuk 
menghitung profitabilitas, akrual, harga per buku saham, arus kas, dividen (selama tahun 
penelitian), laba, nilai buku ekuitas dan nilai pasar ekuitas. Data-data yang dimaksudkan adalah 
arus kas aktivitas operasi, laba sebelum pos-pos luar biasa, dividen, nilai buku ekuitas, harga 
penutupan saham dan saham beredar. 

Data-data tersebut merupakan data perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan horison waktu yang digunakan adalah dari 
tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Periode tersebut dipilih karena semakin dekat jangka 
waktu yang digunakan dalam penelitian ini maka hasil yang diperoleh juga akan semakin 
mencerminkan kondisi saat ini. 

Di dalam penelitian ini digunakan 8 (delapan) variabel yaitu profitabilitas, akrual, harga per 
buku saham, arus kas, dividen, laba, nilai buku ekuitas dan nilai pasar ekuitas. 

 
Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Equity (ROE). ROE 

adalah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat pengembalian pada suatu entitas 
dengan membandingan laba dan nilai buku ekuitas (Chen & Zhang, 2004). Akrual dihitung dengan 
cara laba dikurangi arus kas dari aktivitas operasi (Barth et al., 2004). Harga per buku saham 
diukur dengan membandingkan harga pasar saham per lembar dengan nilai buku saham per lembar, 
yang dimana nilai buku saham per lembar dihitung dengan cara membandingkan nilai buku ekuitas 
dengan jumlah lembar saham beredar (Wilcox & Philips, 2004). Arus kas yang digunakan dalam 



 
 

 
 

penelitian ini adalah arus kas dari aktivitas operasi (Ganguli, 2008). Dividen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah common dividend (Lo & Lys, 2000). Laba yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah income before extraordinary items (Ganguli, 2008). Nilai buku ekuitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah book value of common equity (Ganguli, 2008). 

Nilai pasar ekuitas merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Nilai pasar ekuitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah outstanding shares dikali dengan closing price 
(Ganguli, 2008). Nilai ini bisa diterapkan bagi perusahaan yang sudah go public yaitu terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Objek penelitian adalah 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), baik perusahaan manufaktur 
maupun perusahaan non manufaktur. Data penelitian yang dikumpulkan adalah laporan neraca dan 
laba rugi perusahaan dengan horizon waktu tahun 2006 sampai dengan 2012. Berikut data sampel 
yang dapat digunakan dari keseluruhan jumlah perusahaan. 

 

Tabel 1  

Daftar Perusahaan yang Dapat Dijadikan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 143 perusahaan 

Perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI 
Perusahaan yang terdaftar di BEI 

271 perusahaan 
414 perusahaan 

Perusahaan yang menggunakan US$ (28 perusahaan) 

Perusahaan yang delisting (53 perusahaan) 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria (333 perusahaan) 

Perusahaan yang dijadikan sampel 
Tahun penelitian 
Total data penelitian 
Data outlier 

Data observasi 

62 perusahaan 
7 tahun 

434 data 
112 data 
322 data 

Sumber: Data sekunder diolah (2013). 
 

Berdasarkan kriteria di atas, dan setelah dikeluarkan data outlier, maka data observasi yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 322 data. Data-data tersebut kemudian diproses dengan 
menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 17.0. 

 

Tabel 2  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 322 -0,03 0,44 0,1640 0,08522 

Akrual 322 -1.521.640.000.000 859.985.000.000 -51.646.043.492,4 256.671.776.383,9 

Harga/Buku Saham 322 0,1 5,26 1,5419 1,01567 

Arus Kas 322 -520.586.000.000 2.502.000.000.000 205.291.755.826,7 395.533.770.991,7 

Dividen 322 7.429.001 670.531.000.000 50.965.900.068,81 83.592.575.547,49 

Laba 322 -15.630.064.000 1.707.770.000.000 153.645.764.960,3 233.644.152.911,3 

Nilai Buku Ekuitas 322 12.214.643.631 8.148.940.000.000 924.176.040.568,4 1.170.229.913.038 

Nilai Pasar Ekuitas 322 10.560.000.000    21.961.100.000.000 1.748.442.028.207 3.235.483.254.923 

Sumber: Data sekunder diolah (2013). 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Hasil pengujian F dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 3  

Hasil Uji F 

Variabel Dependen F Sig. Kesimpulan 

Nilai Pasar Ekuitas 405,629 0,000 Signifikan 

Sumber: Data sekunder diolah (2013). 
 

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 4 

Hasil Uji t 

Variabel Dependen : Nilai Pasar Ekuitas 

Variabel Unstandardized  

Coefficients 

  Kesimpulan 

B t Sig.  

(Constant)  -964.238.932.496,5 -5,998 0,000  

Profitabilitas 4.734.369.885.513 5,053 0,000 Signifikan 

Akrual 7,827 5,270 0,000 Signifikan 

Harga/Buku Saham 913.776.839.330,1 13,551 0,000 Signifikan 

Arus Kas 7,528 5.020 0000 Signifikan 

Dividen 3,154 2,853 0,004 Signifikan 

Laba 11,062 7,212 0,000 Signifikan 

Nilai Buku Ekuitas 1,474 12,030 0,000 Signifikan 

Sumber: Data sekunder diolah (2013). 
 

Persamaan regresi dan hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 
Y = -964.238.932.496,5 + 4.734.369.885.513X1 + 7,827X2 + 913.776.839.330,1X3 + 7,528X4 + 

3,154X5 + 11,062X6 + 1,474X7 + e 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Hasil dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel profitabilitas 
terhadap variabel dependen nilai pasar ekuitas sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 
4.734.369.885.513. Nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Nilai koefisien sebesar 4.734.369.885.513 
menunjukkan arah pengaruh positif dari profitabilitas terhadap nilai pasar ekuitas.  

 

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Hasil dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel akrual terhadap 
variabel dependen nilai pasar ekuitas sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 7,827. Nilai 
probabilitas yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa akrual berpengaruh signifikan terhadap 
nilai pasar ekuitas. Nilai koefisien sebesar 7,827 menunjukkan arah pengaruh positif dari akrual 
terhadap nilai pasar ekuitas. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Hasil dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel harga per buku 
saham terhadap variabel dependen nilai pasar ekuitas sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 
913.776.839.330,1. Nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel harga 
per buku saham berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Nilai koefisien sebesar 
913.776.839.330,1 menunjukkan arah pengaruh positif dari harga per buku saham terhadap nilai 
pasar ekuitas. 



 
 

 
 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Hasil dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel arus kas terhadap 
variabel dependen nilai pasar ekuitas sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 7,528. Nilai 
probabilitas yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa arus kas berpengaruh signifikan terhadap 
nilai pasar ekuitas. Nilai koefisien sebesar 7,528 menunjukkan arah pengaruh positif dari arus kas 
terhadap nilai pasar ekuitas.  
 

Hasil Pengujian Hipotesis 5 (H5) 

Hasil dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel dividen terhadap 
variabel dependen nilai pasar ekuitas sebesar 0,004 dengan nilai koefisien 3,154. Nilai probabilitas 
yang kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa dividen memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap nilai pasar ekuitas. Nilai koefisien sebesar 3,154 menunjukkan arah pengaruh positif dari 
dividen terhadap nilai pasar ekuitas.  
 

Hasil Pengujian Hipotesis 6 (H6) 

Hasil dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel laba terhadap 
variabel dependen nilai pasar ekuitas sebesar 0,000 dengan nilai koefisien 11,062. Nilai 
probabilitas yang kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa laba memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Nilai koefisien sebesar 11,062 menunjukkan arah 
pengaruh positif dari laba terhadap nilai pasar ekuitas.  

 

Hasil Pengujian Hipotesis 7 (H7) 

Hasil dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel nilai buku ekuitas 
terhadap variabel nilai pasar ekuitas sebesar 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 1,474. Nilai 
probabilitas yang kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas berpengaruh 
signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Nilai koefisien sebesar 1,474 menunjukkan arah pengaruh 
positif dari nilai buku ekuitas terhadap nilai pasar ekuitas.  

 

Hasil pengujian R dan R Square (R2) dapat dilihat dari tabel berikut:  

 

Tabel 5 

Hasil R dan R Square 

Variabel Dependen R R Square  Adjusted R Square 

Nilai Pasar Ekuitas 0,949 0,900 0,898 

Sumber: Data sekunder diolah (2013). 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, akrual, harga per buku 
saham, arus kas, dividen, laba dan nilai buku ekuitas. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Hasil penelitian konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nissim dan Penman (1999), Pariente (2003), Chen 
dan Zhang (2004), Harris, Standley dan Nissim (2004), Christoper, Rufus, dan Ezekiel 
(2009) bahwa variabel profitabilitas yang diukur dengan ROE mampu memberikan 
informasi yang akurat bagi investor untuk memprediksi nilai pasar ekuitas. 

2. Akrual berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Hasil penelitian konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Balsam, Bartov dan Marquardt (2000), Penman 
(2001), Barth, Beaver, Hand dan Landsman (2004) dan Nezlobin (2008) bahwa variabel 
manajemen akrual mampu mempengaruhi nilai pasar ekuitas.  

3. Harga per buku saham berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Hasil penelitian 
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fairfield (1994), Penman (1997), Chen 



 
 

 
 

dan Zhang (2002), dan Schreiner (2007) bahwa variabel harga per buku saham mampu 
mempengaruhi nilai pasar ekuitas.  

4. Arus kas berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Hasil penelitian konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Barth (1999), Charitou dan Ketz (2005), Graham 
dan Knight (1996), Berkman, Bradbury, Ferguson (2002) dan Barth et al. (2004) bahwa 
arus kas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai pasar ekuitas.  

5. Dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Hasil penelitian konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ohlson (1995), Ohlson (2001), Lo dan Lys (2001) 
dan Pourheydari, Aflatooni dan Nikbakhat (2008) bahwa dividen memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai pasar ekuitas.  

6. Laba berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Hasil penelitian sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ganguli (2008), Subramanyam dan Venkatachalam (2001), 
Ohlson (1995), Ohlson (2001), Lo dan Lys (2001) dan Pourheydari, Aflatooni dan 
Nikbakhat (2008) bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas.  

7. Nilai buku ekuitas berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ganguli (2008), Ohlson (1995), Ohlson 
(2001), Lo dan Lys (2001) dan Pourheydari, Aflatooni dan Nikbakhat (2008) bahwa nilai 
buku ekuitas berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar ekuitas. 
  

Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan, di antaranya: 
1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. 
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya komponen yang ada 

didalam laporan keuangan sehingga informasinya terbatas. 
 

Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya, 
antara lain: 

1. Melakukan penelitan di negara yang perusahaannya relatif lebih sering dan lebih konsisten 
dalam pembagian dividen. 

2. Menambahkan variabel independen makro ekonomi seperti tingkat inflasi, tingkat suku 
bunga bank, indeks harga konsumen sehingga memberikan gambaran yang lebih luas 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pasar ekuitas. 
 

Implikasi 

Dampak kejadian tersebut akan mempengaruhi pihak manajemen dalam bertindak untuk 
kedepannya. Pihak manajemen perlu menyusun strategi-strategi dalam menyusun informasi 
keuangan dan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harus mempunyai nilai banding 
(comparability) dan mudah dipahami (understandability) agar komponen-komponen yang 
penting dalam laporan keuangan mampu dipakai oleh investor-investor yang ada di berbagai 
negara untuk penilaian ekuitas (Pinsker, 2011). Selain itu, perusahaan perlu menyusun strategi-
strategi bisnis yang mampu mengembangkan usahanya dengan mengatasi kelemahan dan 
ancaman yang ada serta mempertahankan kekuatan dan memanfaatkan kesempatan yang ada (Gi 
& Hong, 2010). 

Bagi investor, laporan keuangan adalah informasi yang dipakai untuk menganalisis nilai 
pasar ekuitas guna pengambilan keputusan investasi. Tentunya jika perusahaan sudah menyusun 
dan menyajikan informasi keuangan yang handal, maka investor dapat dengan tepat pula 
menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk melakukan analisis fundamental serta analisis 
teknikal untuk pengambilan keputusan portofolionya berdasarkan analisis nilai pasar ekuitas suatu 
entitas. Disamping itu, penyedia jasa investasi bursa efek dapat melengkapi portal investasi dengan 
lebih menonjolkan analisis komponen-komponen laporan keuangan seperti ROE, akrual, harga per 
buku saham, arus kas, dividen, laba dan nilai buku ekuitas. Tujuannya agar mempermudah 
investor dalam membaca informasi penting yang ada didalam laporan keuangan untuk 
menganalisis nilai pasar ekuitas suatu perusahaan.  
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