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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tidak dapat  

dipisahkan dari peran investor yang melakukan transaksi di pasar bursa atau 

pasar modal. Selain itu setelah dioperasikannya Sistem Otomatisasi Perdagangan 

di BEJ (Jakarta Automated Trading System-JATS) pada tanggal 22 Mei 1995 

pasar modal Indonesia lebih bergairah lagi, otomatisasi perdagangan saham telah 

membawa angin baru bagi bursa. Sebelumnya dengan sistem manual jumlah 

transaksi yang dapat dilaksanakannya hanya sejumlah 3.800 transaksi, sedangkan 

dengan JATS dapat memproses sebanyak 50.000 transaksi dalam satu hari 

perdagangan. Sewaktu Bursa Efek Jakarta masih menggunakan sistem manual 

nilai volume transaksi rata-rata harian adalah 14,8 juta saham dalam 1.606 

transaksi dengan nilai sebesar 46 milyar rupiah. Dengan diperkenalkannya JATS 

sampai pada akhir Agustus 1995 (kurang lebih tiga bulan diberlakukannya 

JATS), volume transaksi harian rata-rata meningkat menjadi 18 juta saham 

dengan nilai transaksi 58 Milyar Rupiah dan dilakukan dalam 2.268 transaksi. 

(www.jsx.co.id). 

Untuk memutuskan akan menginvestasikan dananya di pasar modal, ada 

kegiatan terpenting yang perlu untuk dilakukan, yaitu penilaian dengan cermat 

terhadap emiten (dengan membeli sekuritas yang diperdagangkan di bursa), 

investor harus percaya bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi yang 
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benar, sistem perdagangan di bursa dapat dipercaya, serta tidak ada pihak lain 

yang memanipulasi informasi dan perdagangan tersebut. Tanpa keyakinan 

tersebut, pemodal tentunya tidak akan bersedia membeli sekuritas yang 

ditawarkan perusahaan (atau diperjual-belikan). Selain itu, pasar modal tidak 

lepas dari pengaruh informasi kondisi internal dan eksternal perusahaan 

(Rosyadi, 2002). 

Pengaruh informasi eksternal adalah informasi yang berasal dari luar 

perusahaan. Marzuki Usman (1990) menyatakan faktor- faktor di luar perusahaan 

yang dapat berpengaruh terhadap pasar modal di antaranya: (1) kebijakan 

pemerintah, (2) tingkat inflasi, (3) volume dan frekuensi  transaksi di pasar 

modal, (4) kondisi bursa, (5) kebijakan moneter, (6) kondisi ekonomi, (7) kondisi 

politik, dan lain – lain. 

Pengaruh informasi  internal perusahaan adalah informasi yang berasal 

dari dalam perusahaan seperti perubahan laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi  fluktuasi harga di pasar 

modal. Di mana laporan keuangan perusahaan di BEI ada tiga macam, yaitu 

laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulan. Laporan keuangan 

tahunan diterbitkan selambat–lambatnya 120 hari sejak tanggal berakhirnya 

tahun buku. Sedangkan laporan keuangan tengah  tahunan diterbitkan paling 

lambat 60 sampai 90 hari  kemudian  tanpa disertai  laporan  auditor independen, 

dan laporan keuangan triwulan diterbitkan paling lambat 60 hari setelah triwulan 

buku perusahaan tanpa disertai laporan auditor  independen (Alim, 2000). 



3 

Laporan keuangan yang dipublikasikan memberikan informasi bagi 

investor dalam menilai kinerja perusahaan. Parawiyati dkk. (2000) menyatakan 

bahwa berdasarkan hasil statistiknya yang menunjukkan adanya informasi 

keuangan yang sangat berguna dalam memprediksi perubahan harga saham 

adalah informasi laba dan arus kas perusahaan. Menurut Statement of financial 

accounting Concepts (SFAC) No. 1 (1992) informasi laba memiliki manfaat 

dalam menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir risiko 

dalam investasi atau kredit. Informasi penting lain seperti estimasi arus kas 

merupakan prinsip dalam suatu evaluasi, bahkan masalah dalam penaksiran arus 

kas menyangkut keakurasian taksiran, untuk mewaspadai adanya kesalahan 

penaksiran secara sengaja atau tidak.  

Setiap investor akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap nilai 

instrinsik suatu saham. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar 

tingkat optimisme investor terhadap perusahaan akan melahirkan dua pihak 

(kelompok) yang mempunyai tujuan yang berbeda. Pihak pembeli saham 

menghendaki kenaikan harga saham setelah dilakukan pembelian saham, 

sedangkan pihak penjual menghendaki terjadinya penurunan harga saham setelah 

dilakukan penjualan saham. Tujuan yang berbeda dari pihak penjual dan pembeli 

saham inilah yang melatarbelakangi terjadinya evaluasi yang pada akhirnya 

mengakibatkan terjadinya perubahan harga saham (Rosyadi, 2002).  

Rosyadi (2002) menyatakan juga bahwa indikator kunci yang mendukung 

kepercayaan pemodal adalah persepsi mereka akan kewajaran harga sekuritas 
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(saham). Dalam keadaan seperti itu, pasar modal dikatakan efisien secara 

informasional, yaitu apabila harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua 

informasi yang relevan. Oleh karena itu, informasi yang tidak benar dan tidak 

tepat tentunya akan menyesatkan para pemodal dalam melakukan investasi pada 

sekuritas, sehingga hal ini akan merugikan para pemodal. Berdasarkan pemikiran 

di atas, penulis ingin meneliti “PENGARUH KINERJA KEUANGAN 

TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN GO 

PUBLIC di BEI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Periode 

2004-2006”. 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah earning per share, return on assets, debt to equity ratio, dan net 

profit margin dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan harga saham? 

2. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan 

harga saham? 

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini informasi atas kinerja keuangan yang diteliti adalah 

earning per share (EPS), return on assets (ROA), debt equity ratio (DER), dan 

net profit margin (NPM). 
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D. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk menguji pengaruh earning per share, return on assets, debt to equity 

ratio, dan net profit margin terhadap perubahan harga saham. 

2. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap perubahan 

harga saham. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran sampai 

seberapa jauh faktor-faktor EPS, ROA, DER, dan NPM mempengaruhi 

perubahan harga saham perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta 

tahun 2004-2005. 

2. Bagi pihak yang berkepentingan terhadap pasar modal di Indonesia, seperti 

BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal), PT (Perusahaan Terbuka), BEI 

(Bursa Efek Indonesia), calon emiten dan profesi terkait, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi masukan dalam meningkatkan perannya untuk 

memenuhi kebutuhan  pemakai informasi dalam atau saat akan melakukan 

suatu keputusan investasi. 
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3. Bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, hasil penelitian ini dapat menambah 

khasanah pustaka untuk mereka yang berminat mempelajari lebih jauh tentang 

pengetahuan bidang pasar modal. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang jelas tentang materi pembahasan, sehingga penyusunan skripsi akan lebih 

mudah. Penulis membagi sistematika penyusunan skripsi ini menjadi 5 bab. 

Masing-masing mempunyai uraian yang berbeda  sesuai pembahasannya, namun 

tiap bab saling berhubungan dan saling menunjang, sehingga pada akhir 

penelitian akan diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. 

Untuk memastikan gambaran tentang bagaimana skripsi ini disusun, maka 

sistematikanya adalah: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang relevan, meliputi 

karakteristik informasi keuangan, pengertian laporan keuangan,   efisiensi 

pasar modal, informasi keuangan, variabel yang digunakan dan hipotesis 

penelitian 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian meliputi ruang lingkup 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional 

variabel, metode analisis data 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian  

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan.      


