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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan 

memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan 

Dia akan mengampuni kamu. QS 8:70 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Ayah dan Ibu serta kakak tersayang saya yang selalu memberikan kasih 

sayang, semangat, serta doa kepada saya dan senantiasa mendukung 

dalam meraih cita-cita saya. 

 Saudara, sahabat dan teman-teman saya yang selalu mendukung. 

 Teman-teman transfer akuntansi angkatan 2018/2019 yang selalu 

mendoakan, memberikan dukungan serta semangat. 

 Untuk almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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INTISARI 

 

Penelitian yang berjudul ” Pengaruh Laba Per Lembar Saham, Nilai Buku Ekuitas 

Dan Arus Kas Terhadap Harga Saham Dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai 

Variabel Moderasi” pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2018. Menjelaskan tentang harga saham yang 

dipengaruhi laba per lembar saham, nilai buku ekuitas, dan arus kas dengan 

dimoderasi oleh konservatisme akuntansi. Harga saham dipengaruhi oleh laba per 

lembar saham yang dilihat dari laba bersih perusahaan yang dapat dibagikan kepada 

pemilik saham, nilai buku ekuitas merupakan aktiva bersih per lembar saham, arus 

kas dapat dilihat dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan dan 

konservatisme akuntansi adalah total laba perusahaan sebelum ordinary item 

ditambah dengan deviasi atau amortisasi dikurangi dengan arus kas aktivitas 

operasi.. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan: (1) 

Bagaimana laba per lembar per saham berpengaruh positif terhadap harga saham 

(2) Bagaimana nilai buku ekuitas per saham berpengaruh positif terhadap harga 

saham (3) Bagaimana arus kas berpengaruh positif terhadap harga saham (4) 

Bagaimana konservatisme akuntansi memperlemah hubungan antara laba per 

lembar saham dan arus kas aktivitas operasi terhadap harga saham (5) Bagaimana 

konservatisme akuntansi memperkuat hubungan antara nilai buku ekuitas, arus kas 

dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap harga saham. 

Objek penelitian ini sejumlah 85 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis 

yang digunakan yaitu SPSS 24. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa harga 

saham dipengaruhi oleh laba per lembar saham, dan arus kas aktivitas investasi. 

Nilai buku ekuitas, arus kas aktivitas operasi dan arus kas aktivitas pendanaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap harga saham. Dan konservatisme akuntansi 

memperlemah hubungan antara laba per lembar saham, nilai buku ekuitas, arus kas 

aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi dan arus kas aktivitas pendanaan 

terhadap harga saham. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih 

dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, dan 

hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

dengan Judul “Pengaruh Laba Per Lembar Saham, Nilai Buku Ekuitas Dan 

Arus Kas Terhadap Harga Saham Dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai 

Variabel Moderasi” dengan baik. 

Skripsi ini disusun dan diselesaikan untuk melengkapi syarat dalam mencapai 

gelar sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan 

dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih 

kepada: 

1. Ibu Hj. Olivia F., SE., M.Si,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Winarsih., SE., M.Si., Akt., CA, selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi Fakultas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Hendri Setiawan., SE., M.PA selaku Pembimbing yang dengan 

sepenih hati bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dengan sabar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

4. Seluruh Dosen dan Karyawan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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5. Keluarga saya Bapak, Ibu, Mas Iqbal, dan Mbak Aya yang selalu 

mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga 

mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh teman, sahabat dan teman-teman transfer akuntansi angkatan 

2018/2019 yang sudah mendukung dari awal masuk perkuliahan hingga 

sekarang. 

Demikian skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala keterbatasan, penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang da[at 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Semarang, 28 Februari 2020 

  

Zakya Fitri Hakim Darmadi 

 

  


