
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar yang mempertemukan antara penawaran 

dengan permintaan surat berharga. Ditempat inilah para pelaku pasar modal 

yaitu  individu-individu  atau  badan  usaha  yang  mempunyai  kelebihan  dana 

melakukan  investasi  dalam  surat  berharga  yang  ditawarkan  oleh  emiten. 

Sebaliknya, ditempat itu pula perusahaan (entities) yang membutuhkan dana 

menawarkan surat berharga secara listing dahulu pada badan otoritas dipasar 

modal sebagai emiten. 

Pasar  modal  memiliki  peranan penting dalam kegiatan ekonomi.  Di 

banyak  negara,  pasar  modal  telah  menjadi  salah  satu  sumber  kemajuan 

ekonomi,  sebab  pasar  modal  dapat  menjadi  sumber  dana  alternatif  bagi 

perusahaan-perusahaan. 

Menginvestasikan dana di pasar modal memberikan keuntungan yang 

tidak bisa diberikan oleh bank, yaitu berupa pembayaran dividen yang bukan 

tidak mungkin bisa melampui jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank atas 

nilai investasi yang sama. 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki  dan  biasanya  berjangka  waktu  lama  dengan  harapan  mendapat 

keuntungan dimasa yang akan datang. Penanaman modal dapat dilakukan oleh 

individu atau institusi yang kelebihan dana. 



Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu investasi 

dalam  bentuk  aktiva  riil  (real  assets)  dan  investasi  dalam  bentuk  surat 

berharga atau sekuritas (marketable assets atau  financial assets). Aktiva riil 

adalah  aktiva  berujud  emas,  tanah,  bangunan  dan  lain-lainnya.  Sedangkan 

aktiva financial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya adalah klaim 

atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu institusi. 

Bagi  investor  dalam  menginvestasikan  dananya  perlu  mengetahui 

sejumlah informasi yang berkaitdan dengan dinamika harga saham agar dapat 

mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak dipilih. Untuk itu 

perlu  adanya  informasi  yang  sahih  tentang  kinerja  keuangan  perusahaan, 

manajemen perusahaan, kondisi ekonomi makro, kondisi politik, keamanan, 

kebijakan pemerintah dan informasi lainnya yang relevan. 

Ketika membeli saham harus diperhitungkan karakteristik nilai saham, 

yaitu  kemungkinan  keuntungan  disamping  kerugian  yang  akan  diperoleh. 

Karakteristk nilai saham mencerminkan resiko yang ditanggung oleh pemilik 

dana (investor) jika mereka melakukan investasi di pasar modal (Bursa Efek). 

Bagi seorang pemilik saham yang terpenting adalah bagaimana caranya agar 

saham yang dimilikinya bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan 

ditambah dengan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari investasi. 

Dapat dikatakan bahwa investasi dipasar modal perlu memperhatikan 

dua hal, yaitu keuntungan yang diharapkan dan resiko yang mungkin terjadi. 

Secara umum semakin besar return yang diharapkan (expected), semakin besar 

peluang resiko yang terjadi. Botten dan Weigand (1998) mengatakan bahwa 
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ekspektasi untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dimasa mendatang 

berpengaruh positif  terhadap harga  saham.  Studi  dari  Purnomo (1998)  dan 

Topkins  (1998)  mengatakan  bahwa  earning  per  share  berpengaruh  positif 

signifikan terhadap harga saham. 

Dalam melakukan penentuan harga saham, investor saham juga perlu 

mengetahui  informasi  antara  lain  seperti  EPS,  ROA,ROE,  tingkat  bunga 

deposito,  tingkat  inflasi.  EPS  menunjukkan  kemampuan  perusahaan 

menghasilkan  laba  bersih  perlembar  saham  yang  merupakan  indikator 

fundamental.  ROA  merupakan  indikator  earning  power perusahaan  yang 

mencerminkan  kinerja  manajemen  dalam menggunakan  seluruh  asset  yang 

dimiliki.ROE  merupakan  indikator  kemampuan  dari  modal  sendiri  untuk 

menghasilkan  keuntungan  bagi  pemegang  sahampreferen  dan  saham biasa. 

Tingkat  bunga  deposito  secara  teoritis  mempunyai  hubungan  yang  negatif 

dengan harga  sekuritas  sehingga memepengaruhi  keputusan investor  dalam 

menginvestasikan dananya. 

Indeks LQ45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham yang telah 

terpilih setelah melalui beberapa kriteria pemilihan sehingga akan terdiri dari 

saham-saham dengan likuiditas tinggi, sehingga indeks LQ 45 dapat dijadikan 

sebagai  salah satu indikator  indeks saham di  BEJ,  sehingga indeks LQ 45 

dapat  dijadikan  acuan  sebagai  bahan  untuk  menilai  kinerja  perdagangan 

saham. 

Dari  latar  belakang  diatas  maka  dalam  penelitian  ini  penulis 

bermaksud untuk mengkaji pengaruh EPS, ROA,ROE, tingkat bunga deposito, 
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dan tingkat inflasi terhadap harga sama. Sehingga peneliti  mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH  EARNING PER SHARE,  RETURN ON ASSETS, 

RETURN ON COMMON EQUITY,  TINGKAT BUNGA DEPOSITO, DAN 

TINGKAT  INFLASI  TERHADAP  HARGA  SAHAM  PADA 

PERUSAHAAN  YANG  TERCANTUM  DALAM  INDEKS  LQ  45  DI 

BURSA EFEK JAKARTA”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  hal-hal 

pokok  yang  menjadi  permaslaahan  dalam  penulisan  skripsi  ini.  Hal-hal 

tersebut antara lain : 

1. Apakah EPS, ROA, ROE, tingkat  bunga deposito,  tingkat  inflasi 

secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap 

harga saham pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ 45 

di BEJ tahun 2003-2005?

2. Apakah EPS, ROA,ROE tingkat suku bunga deposito,tingkat inflasi 

secara  individu  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  harga 

saham pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ 45 di BEJ 

tahun 2003-2005

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikansi EPS, ROA, ROE, tingkat 

bunga deposito, tingkat inflasi secara bersama-sama terhadap harga 

saham pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ 45 di BEJ 

tahun 2003-2005. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh signifikansi EPS, ROA, ROE, tingkat 

bunga  deposito,  tingkat  inflasi  secara  individual  terhadap  harga 

saham pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ 45 di BEJ 

tahun 2003-2005. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai  informasi  bagi investor  pasar modal  untuk pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi yang optimal. 

2. Menambah perbendaharaan riset di akademisi di bidang manajemen 

keuangan khususnya manajemen investasi di pasar modal. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  isi  dari  skripsi  ini, 

maka peneliti akan uraikan secara singkat sistematika dari bab-bab yang ada, 

yatu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang  latar  belakang  masalah,  perumusan 

masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang melandasi penelitian. Bagian ini memuat 

tentang  pasar  modal,  investasi  pada  saham,  earning  per  share  

(EPS),  rasio  profitabilitas,  tingkat  bunga  deposito,  inflasi  dan 

hasil penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Memuat uraian mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan 

teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, hipotesis, definisi dan operasional 

variabel, metode analisis data dan kerangka pemikiran. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil pengumpulan data, 

dan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab  penutup  ini  berisi  kesimpulan-kesimpulan  dari  hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian serta saran. 
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