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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2006). Menurut 

Halim (2003), investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini 

dengan harapan memperoleh keuntungan di masa datang. Bagi seorang yang 

kelebihan dana (investor), dapat menyalurkan dananya dengan berinvestasi 

pada financial asset, misalnya membeli saham di pasar modal. 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas (Tandelilin, 2001). Menurut Husnan dan Pudjiastuti (1993), pasar 

modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang 

yang dijual-belikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri yang 

diterbitkan oleh pemerintah public authorities maupun purusahaan swasta. 

Dengan demikan bagi pihak yang kelebihan dana (investor) dapat 

menyalurkan dananya dengan membeli saham di pasar modal dengan harapan 

mendapatkan pengembalian yang diharapkan, dan pihak yang membutuhkan 

dana dapat menjual saham kepada investor supaya mendapatkan dana atau 

hutang jangka panjang di pasar modal dalam  menjalankan perusahannya. 
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Dalam menentukan pilihan investasi di pasar modal khusunya investasi 

pada saham, harga saham menjadi pertimbangan yang penting. Penilaian harga 

saham sangat dipengaruhi dan tidak terlepas dari kondisi kinerja perusahaan 

penerbitnya. Investor harus memilki pengetahuan dan kejelian yang cukup 

dalam menentukan mana saham yang harus dibeli, dijual, atau dipertahankan. 

Harga saham selalu mengalami fluktuasi, tergantung naik atau turunnya dari 

satu waktu ke waktu yang lain. Fluktuasi harga saham yang tidak menentu dan 

beresiko menyebabkan investor ragu dalam menanamkan modalnya, fluktuasi  

tersebut tergantung pada permintaan dan penawaran. Apabila suatu saham 

mengalami kelebihan dalam permintaan maka saham tersebut harganya 

cenderung naik, sebaliknya apabila permintaan sedikit maka harga saham 

tersebut menurun. Faktor makroekonomi juga memepengaruhi harga saham 

seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor keamanan suatu negara.  

Untuk memprediksi harga saham dibutuhkan analisis perusahaan 

didasarkan pada kondisi nyata dan memiliki landasan yang kuat yaitu dengan 

menggunakan variable-variabel fundamental. Menurut Halim (2003), dalam 

menilai harga saham terdapat berbagai model analisis. Salah satu cara menilai 

harga saham tersebut adalah dengan analisis fundamental. Analisis 

fundamental adalah membandingkan nilai intrinsik suatu saham dengan harga 

pasarnya apakah harga saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya 

apa belum. Faktor fundmental dalam menilai harga saham adalah dengan 

menggunakan pendekatan price earning ratio dan pendekatan dividen. Pada 

dasarnya pendekatan fundamental, bahwa harga saham dipengaruhi oleh 
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kinerja perusahaan tersebut. Menurut Tandelilin (2001) dalam menganalisis 

kinerja perusahaan dapat menggunakan variabel Earning per Share (EPS) dan 

Price Earnig Ratio (PER).  

Earning per Share (EPS) adalah perbandingan antara keuntungan 

bersih setelah pajak diperoleh emiten dengan jumlah saham yang beredar 

(Halim, 2003). Earning per share merupakan komponen penting yang harus 

diperhatikan dalam analisis perusahaan. Rasio ini menunjukan besarnya 

keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari setiap lembar saham. 

Informasi EPS suatu perusahaan dapat menunjukan besarnya laba bersih yang 

siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan (Tandelilin, 2001). 

Dengan variabel EPS investor dapat mengetahui seberapa besar earning yang 

diterima pada saat menanamkan saham di perusahaan tersebut.  

Price Earning Ratio ( PER ) merupakan perbandingan antara harga 

saham dengan laba per lembar saham (Tandelilin, 2001 ). PER memberikan 

indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana 

pada tingkat harga saham dan keuntungan perusahaan pada waktu tertentu. 

Dalam rasio ini dihitung berapa kali nilai earning yang tercemin dalam harga 

satu saham. PER  juga memberikan informasi berapa rupiah harga yang harus 

dibayar oleh investor untuk memperoleh setiap satu rupiah earning 

perusahaan. 

Dividen per Share (DPS) merupakan dividen tunai yang dibagikan 

kepada pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar (Weston dan 

Copeland, 2001).  
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Pembayaran dividen pada hakikatnya merupakan komunikasi secara 

tidak langsung kepada para pemegang saham tentang tingkat profitabilitas 

yang dicapai perusahaan. Jadi menurut dugaan, dividen akan dijadikan alat 

penduga bagi investor  mengenai prestasi perusahaan di masa yang akan 

datang. Perusahaan pada kenyataanya enggan menurunkan pembayaran 

dividen. Hal ini mungkin disebabkan karena tampaknya dividen mempunyai 

informasi bahwa para pemegang saham akan menafsirkan kenaikan atau 

penurunan dividen mencerminkan membaiknya atau memburuknya prospek 

perusahaan. Bagi investor pembayaran dividen yang tinggi dianggap 

perusahaan tersebut mempunyai prospek keuntungan yang baik. Sebaliknya 

penurunan pembayaran dividen atau pembayaran lebih kecil daripada biasanya 

dianggap perusahaan mempunyai prospek tingkat keuntungan yang kurang 

baik, pengaruh penurunan besarnya dividen yang dibayar akan menjadi 

informasi yang kurang baik bagi perusahaan, karena dividen sebagai tanda 

tersedianya pendapatan perusahaan dan besarnya dividen yang dibayarkan 

sebagai informasi tingkat pertumbuhan pendapatan saat ini dan masa 

mendatang. Dengan anggapan tersebut harga saham akan turun karena banyak 

pemegang saham akan menjual sahamnya. (Halim, 2003). Menurut Brigham 

dan Houston (2006) kandungan informasi atau pensinyalan yang terdapat di 

dalam pengumuman dividen akan memberikan sinyal bagi investor mengenai 

perubahan harga saham. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan  judul “ Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 
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(PER), dan Dividen Per Share (DPS) Terhadap Harga Saham ( Studi Kasus 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 

2008-2011)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh  EPS (Earning per Share), PER (Price Earning 

Ratio), dan DPS (Dividen per Share) terhadap harga saham secara parsial? 

2. Apakah ada pengaruh EPS (Earning per Share ), PER (Price Earning 

Ratio), dan DPS (Dividen per Share) terhadap harga saham secara 

simultan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah penelitian yang dikemukakan, 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh EPS (Earning per Share), PER (Price Earning 

Ratio), dan DPS (Dividen per Share)  terhadap harga saham secara parsial. 

2. Mengetahui pengaruh EPS (Earning Per Share ), PER (Price Earning 

Ratio), dan DPS (Dividen per Share) terhadap harga saham secara 

simultan. 
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D. Manfaat Penelitaan 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan perusahaan 

dalam memaksimalkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemennya 

dalam mendapatkan kepercayaan dari investor 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan oleh investor dalam pengambilan 

keputusaaan berinvestasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Bagi Akademik 

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan sebagai bahan rujukan awal 

bagi penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis. 

4. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang 

penelitian dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat selama 

perkuliahan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh EPS (Earning per Share), 

PER (Price Earning Ratio), dan DPS (Dividen per Share) terhadap harga 

saham perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2011. Untuk mencapai maksud tersebut, 

pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab urutan, yaitu 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang investasi yang meliputi pengertian 

investasi, tujuan investasi, proses investasi, dan jenis resiko investasi. 

Selanjutnya tentang saham yang meliputi pengertian saham, harga 

saham, nilai saham, pendekatan penilaian saham, jenis saham dan faktor 

yang mempengaruhi harga saham. Serta tentang penjelasan EPS 

(Earning per Share), PER (Price Eraning Ratio), dan DPS (Dividen per 

Share), yang meliputi pengertian tentang rasio tersebut serta 

pengaruhnya terhadap harga saham. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan yaitu kerangka penelitian yang akan digunakan sebagai acuan 

dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah menguji hipotesis yang akan 

diuji kebenarannya, serta menjelaskan metode penelitian yang meliputi : 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) meliputi sejarah BEI, instrumen yang 

diperjual-belikan di BEI, lembaga-lembaga  mendukung aktivitas di 

BEI, dan perusahaan go public. serta menguraikan tentang statistik 
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deskriptif data penelitian, analisis data dan hasil penelitian atau 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran diharapkan yang ada 

manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan  dan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


