
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia menunjukkan peningkatan emiten 

yang sangat pesat. Bahkan pernah dikatakan bahwa pasar modal di Indonesia 

merupakan bursa berkembang tercepat di dunia meskipun hal itu belum pernah 

dibuktikan secara empiris. Jika sebelum tahun 1997 jumlah emiten di Bursa Efek 

Jakarta kurang dari 30 perusahaan dengan volume perdagangan yang sangat tipis, 

maka pada tahun 2002 jumlah emiten telah mencapai lebih dari 300 perusahaan 

dengan volume perdagangan saham mencapai puluhan milyar per hari. Seiring 

dengan perkembangan tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPEM) yang 

berfungsi sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal ingin memastikan bahwa terdapat 

transparansi dalam pengungkapan berbagai informasi yang berhubungan dengan 

fundamental atau kinerja emiten. Transparansi ini dilakukan antara lain dengan 

mewajibkan para emiten untuk secara periodik melaporkan hasil keuangannya kepada 

publik. Dengan adanya transparansi, maka diharapkan harga saham dapat dengan 

cepat bereaksi terhadap informasi yang dipublikasikan sehingga saham secara penuh 

mencerminkan fundamental perusahaan. 

Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Syarat utama yang diinginkan para investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan invetasinya. 



Perasaan aman ini diantaranya diperoleh Karena investor memperoleh informasi yang 

jelas, wajar dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputasan 

investasinya. Perubahan harga saham di pasar modal dapat dipengaruhi oleh adanya 

berbagai macam informasi. Informasi tersebut dapat berasal dari luar perusahaan 

(eksternal), misalnya kondisi perekonomian, situasi politik dalam negeri dan 

kebijakan pemerintah serta informasi yang berasal dari dalam perusahaan (internal), 

yang berhubungan dengan kinerja perusahaan dan prospektusnya di masa yang akan 

datang. 

Pengertian pasar modal sendiri adalah pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta. Di setiap Negara pasar modal 

menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan, sehingga harus dipacu pertumbuhannya 

untuk menuju pasar modal yang efisien, liquid dan berkelanjutan.  

Harga saham penting bagi emiten khususnya untuk para emiten perusahaan 

manufaktur. Karena dengan adanya peningkatan harga saham yang baik dari waktu ke 

waktu akan meningkatkan kekayaan para emiten itu sendiri sehingga para investor 

yang menanamkan modalnya pada emiten tersebut mendapatkan tambahan 

pendapatan yang lebih baik lagi. Harga saham ini merupakan alat pemantau prestasi 

kerja perusahaan. Harga pasar saham merupakan ukuran indek prestasi kerja 

perusahaan, yaitu seberapa jauh manajemen telah berhasil mengelola perusahaan atas 

nama pemegang saham. Dengan demikian harga saham di pasar modal merupakan 

indikator nilai prestasi, yaitu bagaimana meningkatkan kekayan pemegang saham.  



Upaya untuk merumuskan bagaimana menghitung harga saham yang 

seterusnya, tentu telah dilakukan oleh setiap investor dengan tujuan untuk 

memperoleh tingkat keuntungan yang memuaskan. Namun demikian, sulit bagi 

investor untuk memperoleh tingkat keuntungan diatas normal. Hal ini disebabkan 

karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut. 

Salah satu analisis fundamental yang dapat digunakan untuk menilai 

kewajaran harga saham adalah dengan menggunakan pendekatan Devidend Yield, 

Price Earning Ratio dan Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka, Pendekatan ini 

mencerminkan seberapa besarnya seorang investor bersedia membayar harga sebuah 

saham untuk memperoleh dividen, tidak hanya pendapatan historis tapi juga antisipasi 

pendapatan di masa yang akan datang. 

Farida (2002) menguji apakah Devidend Yield, P/E dan Tingkat Suku Bunga 

Deposito mempengaruhi harga sahan dalam mengambil keputusan dalam investasi. 

Penilaian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa 

Devidend Yield, P/E dan Tingkat Suku Bunga Deposito secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan.  

Penelitian ini yang menganalisis devidend yield, per, dan tingkat suku bunga 

deposito yang mempengaruhi harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta dengan menggunakan variabel Devidend Yield, Price Earning Ratio dan 

Tingkat Suku Bunga Deposito yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang 

membedakan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya adalah:  

1. Periode waktu pengamatan untuk mesing-masing perusahaan yang sahamnya aktif 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2005. 



2. Sampel yang diambil ditekankan pada perusahaan manufaktur untuk 

memudahkan penelitian. 

Kusdiyanto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Rate of Return on 

Total Assets, kebijakan deviden, Financial Leverage, Tingkat penjualan, Tingkat 

Likuiditas dan Tingkat Bunga secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Harga Saham bank-bank go Public. 

Joko Sangaji dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa P/E ratio PT. Kimia 

Farma, Tbk dan nilai tukar rupiah/dolar AS berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham PT. Kimia Farma, Tbk dengan arah negatif, yang dapat dijelaskan melalui 

koefisien regresi jangka pendek dan jangka panjang. 

Menurut Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland (1986) pendekatan di 

dalam penentuan harga saham adalah sebagai berikut: pendekatan dengan net assets 

(kekayaan bersih), pendekatan dengan earning /cash flow/ investment  opportunity 

serta pendekatan dengan deviden dan pendapatan. 

Riahi-Belkaouli dan Picur (2001) membandingkan relevansi nilai dividend 

yield dan PER dengan menggunakan level relative IOS dan menggunakan sampel 

perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat tahun 1992-1998. dengan 

analisis cross section dan pooled, memberikan simpulan bahwa perusahaan-

perusahaan  yang memiliki level IOS tinggi, PER memiliki relevansi nilai yang lebih 

besar dibandingkan dengan dividen. 

Hasil analisa Kartini dan Payamta (2002) menunjukkan bahwa dalam periode 1 

Januari 1999 sampai dengan 31 Juli 2001 harga saham perdana di BEJ menunjukkan 

bahwa rata-rata underpriced yang ditunjukkan dengan nilai abnormal return yang 



positif sebesar 54% sedangkan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tercatat di BEJ 

kinerjanya menurun menjadi 15,6%.  

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian untuk membuktikan secara empirik bahwa Devidend Yield, Price Earning 

Ratio dan Tingkat Suku Bunga Deposito mempunyai pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di BEJ dalam bentuk skripsi dengan judul” PENGARUH 

DEVIDEND YIELD, PER, DAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO 

TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ”. 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Devidend Yield, Price Earning Ratio (P/E) dan Tingkat suku Bunga 

Deposito mempengaruhi harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta 

2. Faktor apa yang dominan mempengaruhi harga saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Devidend Yield, Price Earning Ratio,dan Tingkat 

Suku Bunga Deposito terhadap harga saham  perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Jakarta. 



2. Untuk mengetahui yang  dominan terhadap harga saham perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Jakarta . 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pelaku pasar modal, misalnya BEJ, investor, pialang dan emiten 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

investasi dan menetapkan dasar pengukuran serta membuat kebijakan harga 

saham. 

2. Bagi Penulis  

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang 

diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya. 

3. Bagi para akademis, dosen, dan mahasiswa 

Diharapkan akan menambah wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian-

penelitian sejenis dan seterusnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman isi peneitian ini maka akan disusun secara 

sistematis dalam lima bab, adapun kerangka penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  



Dalam bab ini akan diuraikan gambaran singkat tentang isi laporan     

penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini landasan teori yang mambahas tentang teori yang 

mendasari penelitian yang terdiri dari pengertian dan definisi saham, 

informasi dalam penilaian harga saham, perubahan harga saham, model 

penilaian harga saham, pengaruh Devidend Yield, P/E dan Tingkat Suku 

Bunga Deposito terhadap harga saham, penelitian terdahulu, hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode 

analisis data. 


