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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pasar modal merupakan salah satu lembaga yang memobilisasi dana 

masyarakat dengan menyediakan sarana yang dapat mendukung percepatan 

pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal 

mempunyai peran penting dalam perekonomian menjadi faktor pembiayaan 

dan alternatif sumber dana operasional bagi perusahaan-perusahaan yang ada 

di suatu negara. Bahkan  sering  dikatakan perkembangan negara maju 

ditandai oleh perkembangan pasar modalnya.  

Para investor akan melihat laporan kinerja keuangan suatu perusahaan 

yang dipadukan dengan metode-metode perhitungan peramalan sebelum 

melakukan suatu keputusan untuk menanamkan modalnya atau tidak. Yang 

menjadi permasalahan bagi para investor adalah ketidakpastian perubahan 

harga saham yang berubah dengan cepat. Sehingga para investor mengalami 

kesulitan dalam menentukan perusahaan mana yang akan diinvestasikan 

modalnya. 

Analisa terhadap penilaian harga saham merupakan langkah mendasar 

yang harus dilakukan oleh investor sebelum melakukan investasi, supaya 

investor tidak terjebak pada kondisi yang merugikan. Dimana harga saham di 

bursa efek ditentukan menurut hukum permintaan dan penawaran (kekuatan 

tawar menawar). Semakin banyak orang yang ingin membeli saham, maka 

harga saham akan cenderung bergerak naik, sebaliknya semakin banyak 
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orang-orang yang akan menjual saham tersebut, maka harga saham cenderung 

akan bergerak turun. 

Dalam kegiatan analisis dan memilih saham, para investor 

membutuhkan informasi-informasi yang relevan dan memadai melalui 

laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan  sangat dibutuhkan 

untuk dapat memahami informasi tentang laporan keuangan. Analisis 

keuangan merupakan alternatif untuk menguji apakah informasi keuangan 

bermanfaat untuk memprediksi harga saham. Investor akan memanfaatkan 

semua informasi dan kinerja keuangan perusahaan terhadap harga pada 

pengambilan keputusan beli atau jual sehingga saham dapat mencerminkan 

semua informasi yang diketahui. 

Ada pihak yang berkaitan seperti investor yang mengeluarkan sinyal 

kepada laporan keuangan tersebut. Laporan tersebut akan diperoleh tingkat 

pengembalian dengan tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh pemegang 

saham. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan rasio leverage, rasio 

profitabilitas dan rasio nilai pasar yang digunakan untuk menguji kinerja 

keuangan terhadap harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010 - 2013. Rasio tersebut berguna untuk 

mengetahui keadaan ekonomi perusahaan. Apabila keadaannya baik akan 

berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan dan akan menaikkan 

nilai harga saham. Dan sebaliknya apabila keadaannya tidak baik maka 

berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan serta akan menurunkan 

nilai harga saham. 
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Variabel kinerja keuangan diproksi dengan menggunakan rasio 

leverage yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), rasio 

profitabilitas yang dapat diukur dengan Return On Equity (ROE), dan market 

rasio yang diukur dengan Price Earning Ratio (PER).  

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut Kebutuhan 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia dikatakan sehat apabila bank memiliki rasio CAR minimal delapan 

persen. Semakin tinggi CAR dalam suatu perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menanggulangi risiko semakin baik, serta 

semakin besar peluang perusahaan untuk menyalurkan kredit, sehingga lebih 

memberikan keyakinan kepada stakeholders akan kelangsungan operasional 

perusahaan. Profitabiltas perusahaan yang diukur melalui rasio Return On 

Equity (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan. Semakin tinggi ROE berarti semakin efisien 

penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, 

begitu juga sebaliknya. Sedangkan alasan menggunakan rasio Price Earning 

Ratio (PER) adalah karena rasio ini menunjukan perbandingan harga pasar 

per saham terhadap laba per saham. Jadi semakin tinggi nilai PER, maka 

semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan laba yang diharapkan, sehingga 
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semakin tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap masa depan perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa pentingnya 

meneliti tentang rasio-rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap harga saham 

dengan judul: “ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN 

TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga 

saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI? 

3. Bagaimana pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

kinerja keuangan yang diproksi dengan: Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Return On Equity (ROE), dan Price Earning Ratio (PER)  terhadap harga 

saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2010 – 

2013. Sedangkan secara spesifik tujuan penelitian ini antara lain: 
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1. Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga 

saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.  

2. Menganalisis pengaruh Return On Equity(ROE) terhadap harga saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.  

3. Menganalisis pengaruh Price Earning Ratio (PER)terhadap harga saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat bantu analisis bagi 

para investor terhadap saham yang diperjualbelikan dipasar modal 

melalui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi yang dinilai 

paling tepat. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat analisis 

untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada 

informasi laporan keuangan. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi untuk 

penelitian lebih lanjut, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di BEI. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan ini disusun agar dapat mempermudah dalam 

memahami penulisan skripsi secara detail tentang penelitian yang diajukan. 

Adapun penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi pengertian pasar 

modal, manfaat pasar modal, jenis-jenis pasar modal, pengertian 

saham, jenis-jenis saham, faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham, kinerja keuangan, analisis laporan keuangan yang berisi 

rasio-rasio keuangan. Penelitian terdahulu yang merupakan 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi: jenis penelitian yang digunakan peneliti, 

populasi dan sampel, jumlah sampel yang diambil sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, data dan sumber data, definisi 
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operasional, metode pengumpulan data, metode analisis data 

pengujian berdasarkan uji-uji yang telah ditetapkan peneliti. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil dari pemilihan sampel, deskriptif data, 

hasil dari pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda,  

hasil uji hipotesis, koefisien determinasi, dan pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan hasil dari pengujian yang 

telah ditetapkan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran bagi 

peneliti selanjutnya. 

 


