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Laba merupakan faktor yang menentukan kelangsungan 
hidup sebuah perusahaan. Laba merupakan salah satu faktor 
yang menentukan pembentukan nilai perusahaan. Beberapa bukti 
empiris telah menunjukkan bahlola laba mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan nilai perusahaan (harga saham). 

Peneli tian ini bertuj uan untuk membuktikan secara 
empiris bahwa laba mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
harg a saham khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES). Penelitian ini juga 
bertujuan un t.uk menggambarkan pertumbuhan laba perusahaan 
dan perkembangan harga sahamnya. 

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 
BES, (2) Bagaimana perkembangan harga saham perusahaan
perusahaan tersebut, dan (3) Apakah laba secara signifikan 
mempengaruhi harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel utarna yaitu 
laba dan harga saham. Laba (earnings) merupakan laba bersih 
yang berlaku dalam praktek sekarang ini, yai t u semua Laba 
bersih unt.uu satu periode. Harga saham di tentukan dengan 
menq qunak au pendekatan dividen yaitu dividen dibagi dengan 
tingkat bunga. 

Periode penelitian ini dibatasi untuk periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 1993 sampai dengan 31 
Desember 1996. Sample yang digunakan dalam peneli tian ini 
adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapitalisasi 
pasar yang terbesar di BES. 
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SCC3~a ~:eselurulian, ee t i ap t at.ur: pc ruaahaan selalu 
mengalami perlumbuhan laba yang positif. Rata-rata 
pertumbuha~ laba meningkat 60,91% per tahun. Sedangkan harga 
saham rata-rata meningkat sebesar 2,26%. 

Analisis penelitian ini menggunakan analisis 
regresi sederhana yang berupa data cross section dari 62 
unit perusahaan yang dijadikan sample. Hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa variabel laba mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan harga saham. Hal ini dibuktikan 
melalui uji statistik t dan nilai probabilitas kurang dari 
0,05. 

Hasil analisis regresi dianggap valid karena 
memenuhi asumsi klasik yang meriunj ukkan tidak adanya 
multikolinearitas dan auto-korelasi. 
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