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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Investor akan menanamkan investasinya pada perusahaan yang 

dianggap dapat memberikan keuntungan. Perusahaan yang terdaftar di BEI 

akan selalu dinilai perkembangannya oleh investor. Penilaian tersebut dengan 

mempertimbangkan aspek fundamental, yaitu penilaian yang didasarkan pada 

informasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang go public. Dalam melakukan 

analisis fundamental tersebut, investor dapat melakukan analisis berdasarkan 

kinerja perusahaan. Faktor fundamental merupakan faktor yang berkaitan 

dengan kinerja perusahaan itu sendiri (Arifin, 2001:116–125). Kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasionalnya 

merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan, karena dari laba 

perusahaan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam pemenuhan 

kewajiban bagi para investornya dan juga merupakan elemen penting dalam 

penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospeknya pada masa yang 

akan datang.  

Kinerja perusahaan terutama terlihat dari tampilan keuangan yang 

meningkat. Sehingga kondisi dan posisi keuangan akan mengalami perubahan. 

Dengan berubahnya posisi keuangan perusahaan, maka akan mempengaruhi 

harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan mencerminkan nilai dari 
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suatu perusahaan, jika perusahaan tersebut mencapai prestasi yang baik maka 

akan lebih diminati oleh para investor. 

Sedangkan  Alwi (2003:87) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

pergerakan harga saham atau indeks harga saham, antara lain, faktor internal 

(lingkungan mikro), yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan 

diantaranya adalah pengumuman laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan menjadi penting karena memberikan informasi yang bisa dipakai 

untuk pengambilan keputusan. Dalam laporan keuangan dilaporkan kondisi 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas 

perusahaan. 

Analisis laporan keuangan dihitung menggunakan beberapa rasio 

keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 

manejemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha 

dari suatu perusahaan pada setiap periode tertentu dengan jalan 

membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan manejemen 

keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan 

suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu 

perusahaan pada setiap periode tertentu dengan jalan membandingkan dua 

buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar 

neraca maupun rugi-laba. Rasio keuangan berdasarkan tujuan penggunaan 

rasio dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Berdasarkan rasio-rasio 
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tersebut maka dapat diketahui berbagai macam informasi laporan keuangan, 

salah satunya adalah mengetahui besarnya EPS suatu perusahaan. 

Para pemodal seringkali memusatkan perhatian pada besarnya earning 

per share (EPS) dalam melakukan analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS 

tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang 

disediakan untuk pemegang saham. Semakin tinggi nilai EPS dapat diartikan 

bahwa semakin besar pula laba yang disediakan untuk pemegang saham. 

Penelitian Sasongko dan Wulandari (2006) membuktikan bahwa earning per 

share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham, artinya EPS dapat digunakan 

untuk menentukan nilai perusahaan. 

Selain faktor internal, faktor eksternal (lingkungan makro) juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan, diantaranya adalah 

pengumuman dari pemerintah, pengumuman hukum (legal announcements), 

pengumuman industri sekuritas (securities announcements), gejolak politik 

dalam negeri, dan berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri. 

Berbagai penelitian dalam bidang pasar modal dan mengenai perilaku 

keuangan (behavioral finance) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

penyimpangan yang terjadi yang dapat mempengaruhi harga saham. 

Penyimpangan tersebut diantaranya adalah fenomena January effect, 

fenomena size effect dan day of the week. Overreaction hypothesis juga 

merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi dalam pasar modal.  
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Fenomena January effect merupakan anomali atau penyimpangan 

pasar, di mana pada bulan Januari ini diperkirakan investor akan memperoleh 

kesempatan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

dibanding bulan-bulan lainnya. Tingginya return pada bulan Januari ini terjadi 

karena adanya tekanan jual yang terjadi pada bulan desember. Pada bulan 

Januari mereka kembali melakukan investasi sehingga terjadi tekanan beli 

yang mengakibatkan harga saham meningkat.  

Size effect adalah bahwa saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil 

(small firm) cenderung menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan 

saham dengan kapitalisasi pasar yang besar. Size effect menunjukan adanya 

ketidaksesuaian dengan efisiensi pasar bentuk setengah kuat, karena 

memungkinkan pemodal memperoleh return tinggi berdasar informasi publik 

yang terdapat pada saham-saham perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil. 

Hari perdagangan saham (the day of the week effect) dilakukan mulai 

hari Senin sampai dengan Jum’at. Dalam hal ini terjadi perbedaan return 

antara hari Senin dengan hari-hari lainnya dalam seminggu secara signifikan. 

Biasanya return yang signifikan negatif terjadi pada hari Senin, sedangkan 

return positif terjadi pada hari-hari lainnya. 

Implikasi dari fenomena reaksi berlebihan adalah bahwa para pelaku 

pasar tidak semuanya terdiri dari orang-orang yang rasional dan juga tidak 

emosional. Jika sebagian para pelaku pasar bereaksi berlebihan terhadap 

informasi, terlebih lagi jika informasi tersebut adalah informasi buruk, para 

pelaku pasar akan secara emosional segera menilai saham terlalu rendah. 
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Untuk menghindari kerugian para investor akan berperilaku irasional dan 

menginginkan menjual saham-saham yang berkinerja buruk dengan cepat. 

Peristiwa yang dianggap dramatis oleh para investor, dapat 

menyebabkan para investor bereaksi secara berlebihan (overreaction). Adanya 

informasi buruk (bad news) dan informasi bagus (good news) yang diterima 

oleh para pelaku pasar, membuat para pelaku pasar melakukan reaksi. Reaksi 

berlebihan ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham dengan 

menggunakan return dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan abnormal return yang diterima oleh sekuritas kepada para investor. 

Return saham ini akan menjadi terbalik dalam fenomena reaksi berlebihan. 

Saham-saham yang biasanya diminati pasar yang mempunyai return tinggi, 

akan menjadi kurang diminati. Sedangkan saham-saham yang bernilai rendah 

dan kurang diminati akan mulai dicari oleh pasar. Kondisi ini akan 

mengakibatkan return saham yang sebelumnya tinggi menjadi rendah, dan 

return yang sebelumnya rendah akan menjadi tinggi. Keadaan ini akan 

menyebabkan terjadinya abnormal return positif dan negatif. 

Penelitian Sudarsono dan Suryanto (2005) menunjukkan bahwa 

informasi bagus (good news) seperti berita dramatis pernyataan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono saat-saat menjelang Oktober 2005 mengenai 

rencana bergabungnya Boediono ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu 

disambut berbagai kalangan dengan perasaan lega di hati. Perasaan lega dihati 

mencuat ke permukaan sebagai “good news” dalam bentuk penguatan dua 

buah indeks utama di pasar finansial yaitu Indeks Harga Saham Gabungan 
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(IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan kurs mata uang dolar Amerika 

Serikat terhadap mata uang rupiah di pasar spot [S(IDR/USD)] yang memang 

sangat peka terhadap “news” di bidang politik nasional. Dari sisi berita kurang 

bagus (bad news) misalnya selama tahun 1995 terjadi tiga peristiwa besar 

dalam bulan April, September dan Oktober yang terasa diluar dari ekspektasi 

masyarakat umum, yaitu isu HAM, pelepasan dua tapol kakap, pemberhentian 

seorang menteri muda. Ketiga hal yang berkategori “unanticipated” tersebut 

membawa pengaruh pada penurunan IHSG yang cukup nyata sebagai 

pernyataan rasa kecewa masyarakat Para pelaku pasar biasanya akan 

memasang tarif yang terlalu tinggi terhadap suatu berita yang dianggap bagus 

(good news) dan akan memasang tarif yang rendah untuk berita-berita yang 

dianggap kurang bagus (bad news). Penelitian mengenai keberadaan reaksi 

berlebihan seringkali menggunakan data saham yang dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu kelompok saham (portofolio) loser dan kelompok saham 

(portofolio) winner. Kelompok saham yang disebut loser yaitu kelompok 

saham yang konsisten mengalami penurunan besar harga, sedangkan 

kelompok saham yang disebut kelompok winner yaitu kelompok saham yang 

konsisten mengalami kenaikan besar harga . Penyebab perubahan besar harga 

pada saham golongan loser dan saham golongan winner, antara lain 

disebabkan karena adanya informasi buruk (bad news) dan informasi bagus 

(good news) yang diterima oleh para pelaku pasar, sehingga para pelaku pasar 

melakukan reaksi. 
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Fenomena reaksi berlebihan ini menyimpulkan bahwa pasar adalah 

tidak efisien, karena dalam pasar yang efisien, harga saham yang ada pada saat 

itu bisa mencerminkan pengetahuan dan harapan dari semua investor, 

sehingga investor tidak mungkin tidak mengetahui antara investasi yang 

menguntungkan dimasa yang akan datang berdasarkan pada harga pasar pada 

saat ini. Penelitian ini direplikasi dari penelitian sebelumnya oleh Azhar Ardi, 

Kiryanto, dan Dista Amalia (SNA Pontianak, 2008) yang berjudul over reaksi 

pasar terhadap harga saham perusahaan-perusahaan di Indonesia. Over reaksi 

pasar dalam penelitian ini lebih menekankan pada fenomena pembalikan nilai 

saham dimana return negatif untuk beberapa waktu bergerak berubah menjadi 

positif atau sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “PENGARUH OVER 

REAKSI PASAR DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP 

HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 

TAHUN 2007-2009”. 

 
B. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Over Reaksi Pasar dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2007-2009?” 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: “menguji pengaruh Over Reaksi Pasar 

dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan food and 

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007-

2009”. 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Bagi investor penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

mengenai hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

di pasar sekunder sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menanamkan sahamnya di perusahaan terbuka. 

b. Bagi pihak yang berkepentingan terhadap pasar modal di Indonesia 

(Bapepam, PT BEI, para investor, dan profesi terkait) hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan 

perannya untuk memenuhi kebutuhan pihak pemakai informasi.  

c. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah 

pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam bidang 

pasar modal.   
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2. Secara Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan 

atas pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi. 

 
E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori tentang earning per share 

(EPS), over reaksi pasar, harga saham, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka penelitian, data dan sumber data, populasi 

dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisa data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum data sampel, deskripsi data, analisis 

data, dan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan ada manfaatnya bagi 

pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca. 


