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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Setiap Negara berkembang akan meningkatkan taraf 

perkembangan negaranya yang dirasa dapat meningkatkan pendapatan 

Negara tersebut dan pendapatan hidup masyarakat. Untuk melakukan 

pembangunan tersebut memerlukan dana, investasi yang tidak sedikit, 

namun dalam pelaksanaannya diarahkan berlandaskan kepada kemampuan 

diri sendiri, disamping memanfaatkan dari luar negeri sebagai pendukung. 

Sumber dana yang berasal dari luar negeri tidak mungkin selamanya 

diandalkan untuk pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu perlu adanya 

usaha untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu 

melalui tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan devisa. 

Adapun salah satu ciri Negara sedang berkembang adalah tingkat 

pendapatan masyarakat yang masih minimum dan laju pertumbuhan 

ekononomi masih rendah. 

Untuk mengatasi kelangkaan dana tersebut, banyak Negara sedang 

berkembang terlibat dengan pinjaman luar negeri. Meskipun disadari 

bahwa tingkat tabungan masyarakat di Negara sedang berkembang masih 

rendah dibanding Negara-negara maju namun yang lebih penting di era 

pembangunan ini adalah mengusahakan efektivitas pengerahan dana 

tabungan masyarakat ke sektor yang lebih produktif. Menurut Adam Smith 



modal mempunyai peran sentral dalam proses pertumbuhan output. 

Akumulasi modal sangat diperlukan untuk meningkatkan daya serap 

perekonomian dalam angkatan kerja. Semakin tinggi modal yang tersedia 

dalam perekonomian, maka semakin tinggi pula kemampuan 

perekonomian tersebut, di dalamnya menyerap jumlah tenaga kerja yang 

tinggi. Modal juga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. 

Dalam rangka meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat 

tersebut, maka lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non 

perbankan perlu dituntut bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan 

penarikan dana yang berasal dari masyarakat. 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa 

diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya 

memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi 

(Tandelilin, 2001: 13). Pasar modal merupakan alternatif sarana untuk 

manggali sumber dana, pembiayaan pembangunan sarana yang efektif 

untuk mempercepat pembangunan suatu Negara. Hal ini dimungkinkan 

karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang 

pengerahan dana jangka panjang maupun jangka pendek dari masyarakat 

untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila pengerahan 

dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal 



sudah dapat berjalan dengan baik, maka ketergantungan dan pembangunan 

yang bersumber dari luar negeri semakin lama dapat dikurangi. 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang (Halim, 2005: 4). Setiap investor tentu mengharapkan tingkat 

keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Sebelum mengambil keputusan 

investasi, seorang investor harus melakukan serangkaian analisis untuk 

mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi dan investasi tersebut di masa 

yang akan datang. Penaksiran nilai saham merupakan indikator yang dapat 

mempengaruhi besar kecilnya tingkat keuntungan yang akan diperoleh. 

Nilai saham menggambarkan nilai perusahaan, sehingga nilai saham 

sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan prospek perusahaan dalam 

usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. 

Jika perusahaan yang go publik meningkat maka masyarakat (investor) 

akan menerima penghasilan dari saham yang dimiliki berupa deviden dan 

capital gain. 

Dalam menentukan nilai sebenarnya dari suatu harga saham dapat 

menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis 

fundamental didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh 

emiten maupun oleh administrator bursa efek. Analisis teknikal didasarkan 

pada data (perubahan) harga saham di masa lalu sebagai upaya untuk 

memperkirakan harga saham di masa mendatang. Analisis ini lebih mudah 



dan cepat dibanding analisis fundamental, karena dapat secara simultan 

diterapkan pada beberapa saham. 

Saham perusahaan yang go publik sebagai komoditi investasi 

tergolong beresiko tinggi karena sifat komoditinya sangat peka terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri, perubahan politik, ekonomi, undang-undang 

(peraturan) maupun perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu 

sendiri. Nilai saham akan selalu menggambarkan nilai perusahaan, 

sehingga nilai saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Jika industri meningkat maka 

investor akan menerima penghasilan dari saham yang dimiliki berupa 

deviden dan capital gains. Persentase dari pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai “cash dividend” disebut 

dividend payout ratio. Pembagian dividen tergantung dari kebijakan 

perusahaan dan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dan apabila 

perusahaan menginginkan laba ditahan, hal ini mempunyai pengaruh yang 

menentukan terhadap nilai dari perusahaan (the value of firm).  

Adapun Earning Per Share (EPS), kita dapat membandingkan 

pendapatan bersih setelah pajak dan jumlah saham yang beredar. Dengan 

mengetahui (EPS) kita bisa menilai berapa kira-kira pendapatan yang akan 

diperoleh apabila akan menjadi investor saham. Sedangkan Debt to Equity 

Ratio (DER) adalah membandingkan total hutang dengan total modal 

sendiri. Kondisi dengan memperhatikan adanya kebangkrutan adalah 



apabila ada kemungkinan terjadi kebangkrutan, maka perusahaan yang 

mempunyai leverage menjadi kurang diminati investor karena jika terjadi 

kebangkrutan maka kemungkinan para pemegang saham akan menerima 

kurang dari apa yang mereka miliki. Akhirnya dengan adanya 

kebangkrutan dapat berpengaruh negatif terhadap nilai saham sehingga 

harga saham akan turun. 

  Sedangkan untuk mengukur sejauhmana pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan digunakan rasio profitabilitas yaitu Return On 

Investment (ROI) yang menggambarkan sejauhmana kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan. Semua itu merupakan indikator 

untuk mengetahui kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa 

yang akan datang sebagai ukuran relatif saham perusahaan. Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS 

VARIABEL YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA 

EFEK INDONESIA. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Return On Investment (ROI) terhadap perubahan harga 



saham pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat telah banyaknya perusahaan yang telah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak 

terlalu luas, maka dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis: 

1. Variabel yang dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi harga saham 

adalah Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), dan 

Return On Investment (ROI) pada perusahaan manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba dan perubahan harga 

saham selama periode 2005-2007 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah antara lain 

sebagai berikut:  



1. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Earning Per Share (EPS), 

Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Investment (ROI) terhadap 

variabel harga saham. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap perubahan 

harga saham dari ketiga variabel independen tersebut. 

 

 E. Manfaat Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh manfaat yang 

dirumuskan  sebagai berikut: 

1. Digunakan sebagai bahan pembanding dan kerangka acuan dalam 

memahami  persoalan yang ada.  

2. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam menganalisis dari 

perubahan-perubahan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia 

guna meminimumkan resiko investasi bagi investor. 

3. Merupakan sarana mempraktekkan teori yang penulis terima dari 

bangku kuliah dengan masalah yang sesungguhnya ada dalam 

perusahaan. 

4. Dapat bermanfaat bagi pembaca untuk digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Dalam pembahasannya, penelitian ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 



 BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memuat tentang tinjauan umum 

tentang Manajemen Keuangan, Pasar Modal, 

Saham, Penelitian Terdahulu yang Relevan, 

Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Populasi dan 

Sampel, Data dan Sumber Data, Metode 

Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Metode 

Analisis Data. 

 BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis data sekunder 

yang telah dikumpulkan yang selanjutnya dianalisa 

dengan metode yang telah ditentukan dan hasil 

analisa tersebut diinterpretasikan. 

  BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan hasil 

analisa data dan saran-saran. 


