
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pasar modal di Indonesia telah mendorong perusahaan-

perusahaan untuk menjual sebagian sahamnya ke masyarakat. Salah satu 

fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk memobiltasi dana yang 

bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. 

Banyaknya perusahaan yang go publik mendorong para investor berhati-hati 

sebelum mengambil keputusan investasi yang ada. Oleh karena itu, investor 

harus terlebih dahulu menganalisis informasi akuntansi yang terdapat di 

laporan keuangan. 

Investor  membutuhkan  indikator  untuk  dapat  memprediksi  perubahan  

harga  saham. Dengan  melakukan  analisis  laporan  keuangan  perusahaan  

melalui  penghitungan  rasio-rasio keuangan,  diharapkan  dapat  memberikan  

informasi  yang  dibutuhkan  investor.    Rasio-rasio keuangan    yang  ada  

dalam  laporan  keuangan  mencerminkan  kinerja  perusahaan.  Kinerja 

perusahaan  mempengaruhi  harga  saham  perusahaan.  Rasio  keuangan  

yang  berfungsi  untuk memprediksi  harga  saham  antara  lain  Earning Per 

Share (EPS), Debt  To Equity Ratio (DER), dan Return  On  Equity  (ROE). 

Sebelum menanamkan modalnya, investor terlebih dahulu melihat kinerja 

perusahaan. Investor tentu hanya akan menanamkan modal pada perusahaan 

yang memiliki kinerja yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi 

penanam modal. Kinerja perusahaan-perusahaan yang sudah go public dapat 
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dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan untuk umum. Pada 

umumnya, informasi laba merupakan informasi yang paling mendapatkan 

perhatian yang besar dari berbagai kalangan terutama investor. Namun, saat 

ini selain informasi laba, investor juga memperhatikan likuiditas perusahaan 

yang akan dibelinya sebagai dampak dari banyaknya likuidasi perusahaan 

maupun bank karena tidak mampu membayar pinjamannya. 

Secara sederhana harga saham mencerminkan perubahan minat investor 

terhadap saham tersebut. Jika permintaan terhadap suatu saham tinggi, maka 

harga saham tersebut akan cenderung tinggi. Demikian sebaliknya, jika 

permintaan terhadap suatu saham rendah, maka harga saham tersebut akan 

cenderung turun (Subiyantoro dan Fransisca Andreani, 2003). 

Tinggi rendahnya minat seorang investor dalam melakukan investasi 

saham di pengaruhi oleh kualitas dari nilai saham di pasar modal. Menurut 

Abid Djazuli (2006:51) tinggi rendahnya nilai saham tercermin pada kinerja 

perusahaan yang tercermin pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Sebagai 

alat untuk memperoleh informasi dan sebagai bahan pertimbangan investor 

memerlukan data-data guna mempertimbangkan keputusan dalam 

berinvestasi, salah satunya menggunakan data laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan informasi yang lazim digunakan karena 

laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

calon investor dan calon kreditur guna mengambil keputusan yang terkait 

dengan investasi dana mereka. Informasi akuntansi dalam bentuk laporan 

keuangan akan memberikan banyak manfaat bagi para pengguna apabila 

laporan tersebut dianalisis lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat 
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bantu pembuat keputusan bisnis pada saat aktivitas jual beli saham di bursa 

efek. Agar dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengambil keputusan yang 

andal dan bermanfaat. Laporan keuangan harus memiliki kandungan 

informasi yang bernilai bagi investor. Dari laporan keuangan perusahaan 

dapat diperoleh informasi tentang kinerja,aliran kas perusahaan, dan informasi 

lain yang berkaitan dangan laporan keuangan. Informasi tersebut setidaknya 

harus memungkinkan mereka untuk melakukan proses penilaian (valuation) 

saham yang mencerminkan hubungan antara risiko dan hasil pengembalian 

yang sesuai dengan preferensi masing-masing investor. Suatu laporan 

keuangan dikatakan memiliki kandungan informasi bila publikasi dari laporan 

keuangan tersebut menyebabkan bergeraknya reaksi pasar. 

Perusahaan mempunyai berbagai macam usaha dalam menarik jumlah 

investor dan meningkatkan harga sahamnya, salah satunya yaitu dengan 

mengevaluasi faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

harga saham suatu perusahaan. Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri 

(2002: 13) harga saham di pasar adalah merupakan perhatian utama dari 

perhatian manajer keuangan untuk memberikan kemakmuran kepada para 

pemegang saham atau pemilik perusahaan. 

Daniarto, Raharjo dan Dul Muid (2013) meneliti analisis pengaruh faktor-

faktor fundamental rasio keuangan terhadap harga saham. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil pengujian data secara simultan dengan menggunakan 

semua variabel independen yaitu ROE, ROA, DER, CR, EPS dan BVS 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga 

saham. Hasil pengujian data secara parsial dengan uji statistik t, menunjukkan 
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bahwa variabel CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 

harga saham, sedangkan variabel ROE, ROA, DER, EPS dan BVS tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Mursidah (2011) yaitu “Pengaruh Earning Per Share, Debt To Equity Ratio 

Dan Return On Equity Terhadap Harga Saham PT UNILEVER Tbk”. 

Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini 

peneliti mengambil objek perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014. Variabel yang digunakan adalah 

variabel EPS, DER, dan ROE sebagai variabel independen, dan harga saham 

sebagai variabel dependen. Metode analisis menggunakan analisis regresi 

linear berganda. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengalami ketertarikan 

untuk menyusun skripsi dengan judul “PENGARUH EARNING PER SHARE, 

DEBT TO EQUITY RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP 

HARGA SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate and Property 

di BEI periode Tahun 2012-2014)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham ? 

b. Apakah Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham? 

c. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga 

saham. 

b. Untuk menguji pengaruh Debt To Equity Ratio (DER)  terhadap harga 

saham. 

c. Untuk mengujii pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap harga saham. 

 

D. Manfaat 

Setiap penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

yang membutuhkan masukan, untuk itu peneliti berharap dengan penelitian ini 

dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi investor 

Menambah pengetahuan bagi para investor atas informasi 

keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi  di pasar modal. 

b. Bagi Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-   

     LK) 

Sebagai bahan kajian dalam melakukan pengawasan terhadap 

laporan keuangan perusahaan yang telah go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan sebagai masukkan di dalam upaya untuk 
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meningkatkan perannya sebagai pihak-pihak yang bertugas dalam 

memenuhi kebutuhan pihak pemakai informasi. 

c. Bagi perusahaan 

Menambah informasi perusahaan dalam mengalami kesulitan   

keuangan sehingga perusahaan tidak sampai mengalami 

kebangkrutan. 

2. Manfaat teoritis 

Bagi akademik, dari penelitian ini diharpakan bermanfaat dan 

sebagai bahan rujukan awal bagi penelitian yang mengembangkan 

penelitian sejenis. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

peneliti yang lebih jelas dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini  menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 

digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang 

akan diteliti yaitu meliputi  teori tentang pasar modal, teori 

tentang saham, teori tentang harga saham, teori tentang nilai 
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saham, analisis rasio keuangan, teori tentang (Earning Per 

Share) EPS, (Debt To Equity Ratio) DER dan (Return On 

Equity) ROE, model penelitian beserta penelitian terdahulu 

dan pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 

definisi operasional  variabel dan pengukurannya dan metode 

analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data 

penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, hasil pengujian 

hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil pengujian terhadap jawaban di tolak atau 

diterimanya hipotesis yang dibuat sebelumnya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan,  keterbatasan penelitian 

serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian 

lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 




