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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi investor untuk melakukan 

kegiatan investasinya. Peran tersebut adalah sebagai wahana penyalur dana 

dari investor (pihak yang kelebihan dana) kepada perusahaan (pihak yang 

kekurangan dana) secara efisien. Tanpa adanya pasar modal maka akses ke 

sumber dana yang tersedia secara efisien akan berkurang. Akibatnya 

perusahaan akan menanggung biaya capital yang lebih tinggi atau bahkan 

mengurangi kegiatan usahanya yang pada akhirnya akan menyebabkan 

kegiatan perekonomian nasional menjadi terganggu. 

Pasar modal mencakup pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar 

perdana adalah pasar dimana pertama kalinya efek baru dijual kepada investor 

oleh perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut untuk memberi kesempatan 

pemegang saham lama ikut berpartisipasi dan mempertahankan proporsi 

kepemilikannya di perusahaan, kadangkala perusahaan melakukan right 

offering yang memberikan hak-hak kepada pemegang saham lama kesempatan 

untuk membeli saham baru. Jika perusahaan menjual efek untuk pertama 

kalinya maka penjualan ini disebut sebagai penawaran perdana (IPO/going 

public). Pasar perdana tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya pasar 
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sekunder. Pada pasar sekunder saham yang diperdagangkan di pasar perdana 

diperdagangkan atau diperjual-belikan antar investor. 

Investasi yang dilakukan di pasar modal adalah dengan cara 

menanamkan dana yang dimiliki dalam berbagai jenis sekuritas/surat berharga 

yang diperdagangkan berupa: saham, obligasi, warrant, right. Saham (shares) 

adalah surat bukti kepemilikan bagian modal atau tanda penyertaan modal 

pada perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain. Menurut 

besar kecilnya modal disetor saham merupakan komoditi investasi yang 

tergolong beresiko tinggi karena sifatnya yang peka terhadap perubahan. 

Investasi di pasar modal sekurang-kurangnya perlu memperhatikan dua hal 

yaitu: keuntungan yang diharapkan dan resiko yang mungkin terjadi. Ini 

berarti berinvestasi dalam bentuk saham menjanjikan keuntungan sekaligus 

resiko. Ekspektasi untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa 

yang akan datang berpengaruh positif terhadap harga saham. Analisis terhadap 

nilai saham merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan investor 

sebelum melakukan investasi. Para pemodal percaya bahwa kinerja 

perusahaan berhubungan positif dengan harga sahamnya.  

Model analisis saham ada dua, yaitu model fundamental dan model 

teknikal. Analisa fundamental  mencoba memperkirakan harga saham dimasa 

yang akan datang dengan: (i) mengestimasi nilai-nilai faktor fundamental yang 

mempengaruhi  harga saham di masa yang akan datang dan (ii) menerapkan 

hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. 
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Sedangkan analisis teknikal digunakan untuk memprediksi harga saham 

berdasarkan data masa lalu dari perusahaan itu sendiri. Asumsi dari analisis ini 

pola fluktuasi harga masa lalu akan terulang kembali di masa depan. 

Sedangkan analisis teknikal didasarkan pada data (perubahan) harga saham 

dimasa lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga saham dimasa 

mendatang (Halim, 2003: 3).  

Model analisis fundamental merupakan model analisis harga saham 

yang paling sering digunakan. Untuk dapat melakukan analisis fundamental 

ini maka diperlukan laporan keuangan emiten yang menunjukkan kinerja 

perusahaan emiten tersebut. Menentukan harga sekuritas, salah satu bukti 

adalah timbulnya reaksi sekitar tanggal pengumuman laporan keuangan.  

Harga saham di bursa ditentukan oleh kekuatan pasar  yang berarti 

harga saham  tergantung dari keuatan permintaan dan penawaran. Bila dilihat 

dari pembentukan harga efek yang terjadi dipasar, maka pasar akan dapat 

dibagi menjadi pasar regular dan pasar negosiasi. Pembentukan harga saham 

di pasar regular dilakukan dengan cara tawar-menawar  secara terus-menerus 

berdasarkan kekuatan pasar, sedangkan pembentukan harga saham di pasar 

negosiasi dilakukan dengan cara negosiasi antara pihak penjual dan pembeli. 

Ada berbagai studi empiris yang mendukung  pernyataan bahwa 

terdapat pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap harga saham. Natarsyah 

(2000) meneliti tentang  analisis pengaruh  faktor fundamental  dan resiko 

sistematik terhadap harga saham. Hasil penelitian  mengungkapkan bahwa 
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faktor fundamental seperti return on asset, debt to equity ratio, dan nilai buku  

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Faktor selain fundamental yang 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham adalah resiko sistematik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja fundamental emiten 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang tercatat sahamnya di 

BEJ periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Variabel penelitian yang 

digunakan adalah rasio profitabilitas, yaitu return on asset, karena rasio ini 

mencerminkan seberapa banyak laba bersih yang yang bisa diperoleh  dari 

seluruh kekayaan  yang dimiliki perusahaan. Bagi investor jangka panjang  

akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Rasio hutang 

yang meliputi debt to equity ratio mencerminkan seberapa jauh aktifa 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Perusahaan yang menggunakan 

hutang semakin banyak maka akan semakin besar beban tetap yang berupa 

bunga dan angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar. Pengetahuan tentang 

EPS sangat penting untuk melakukan penelitian berupa perkiraan potensi 

pendapatan yang akan diterima jika membeli suatu saham. EPS juga 

memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih dalam setiap lembar saham. EPS mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap harga saham dan ketika EPS meningkat maka 

harga saham juga akan ikut meningkat, demikian pula sebaliknya (Jones, 

2000: 377). Alasan menggunakan book value per share karena rasio ini 

mencerminkan aktiva bersih yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki 
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satu lembar saham. Semakin besar nilai book value per share akan 

mempengaruhi prospek perusahaan. Perusahaan yang memiliki prospek baik 

dalam jangka waktu lama akan menyebabkan saham perusahaan akan tetap 

menarik bagi investor sehingga saham mampu bertahan pada harga yang 

tinggi secara relatif stabil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan replikasi penelitian dengan judul: ANALISIS PENGARUH 

KINERJA FUNDAMENTAL EMITEN TERHADAP HARGA SAHAM 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ TAHUN 2003-2005. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut, maka 

masalah yang relevan untuk diungkapkan dalam masalah ini adalah: 

Apakah faktor-faktor fundamental berupa: Return On Asset (ROA), Eearning 

Per Share (EPS), Book Value Per Share (BV), dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap harga 

saham. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti tujuan penelitian yang 

dilakukan ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah variabel fundamental berupa: ROA, EPS, BV, dan 

DER secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh nyata terhadap harga 

saham. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi investor dan pelaku pasar, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi mengenai karakteristik kinerja fundamental perusahaan 

sebagai  dasar untuk membuat keputusan membeli, mempertahankan, atau 

menjual saham; 

2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan usahanya dan memberikan dasar 

perencanaan strategis dan operasional dimasa mendatang; 

3. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

pemikiran dan referensi yang dipergunakan untuk melakukan penelitian 

berikutnya. 

E. SISTEMATIKA SKRIPSI  

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan menguraikan landasan teori yang akan 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian yaitu mengenai 

pengertian pasar modal, investasi pada saham, harga saham, 

penilaian harga saham, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesa.  
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini memuat tentang metode pengambilan sampel, 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisi data.  

BAB IV  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN  

Berisi mengenai gambaran umum pasar modal, data-data yang 

diperoleh, analisis data serta hasil analisis data dan pembahasan.  

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir hasil penelitian serta 

saran-saran penulis.  

  




