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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Didalam perekonomian negara yang maju dan berkembang banyak 

terdapat perusahaan-perusahaan yang menjadi tiang penyangga 

perekonomian. Dalam melaksanakan fungsi ekonomi, pasar modal 

memberikan fasilitas bagi stockholder untuk memindahkan dana dari lender 

yaitu stockholder yang memiliki dana yang lebih ke borrower yaitu pihak 

yang membutuhkan dana. Dengan menginvestasikan dana yang dimiliki, 

lenders mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan tersebut. 

Sedangkan dari sisi borrowers, dana yang diperoleh dari pihak luar akan 

digunakan untuk melakukan investasi tanpa harus menggunakan dana dari 

hasil operasi perusahaan. Pada fungsi keuangan, pasar modal menyediakan 

dana yang diperlukan oleh para borrowers dan para lenders tanpa harus 

terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk 

investasi perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang dapat berasal dari dalam 

maupun dari luar perusahaan. 

Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan dengan menggunakan 

laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar 

perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa utang maupun pendanaan yang 

bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme 

penyertaan dilakukan dengan cara menjual saham perusahaan kepada 

masyarakat disebut penawaran umum atau dikenal dengan istilah go public. 
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saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.  

Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

dengan membeli dan memiliki saham investor akan memperoleh beberapa 

keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima yaitu memperoleh 

capital gain (selisih antara harga beli dan harga jual), memperoleh deviden 

(pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan), dan memiliki hak suara bagi 

pemegang saham biasa. Sebelum membeli saham masyarakat sebagai investor 

tidak begitu saja membeli saham perusahaan, investor akan melakukan 

penilaian terlebih dahulu terhadap saham perusahaan dengan melakukan 

analisis teknikal dan analisis fundamental. dalam melakukan analisis secara 

fundamental dengan menganalisis perusahaan investor dapat memilih 

perusahaan yang layak untuk dijadikan alternatif investasi, memilih saham 

perusahaan yang harga pasarnya lebih rendah dari nilai intrinsik sehingga 

layak dibeli, dan memilih saham perusahaan yang harga pasarnya lebih tinggi 

dari nilai intrinsik sehingga menguntungkan untuk dijual. Sebelum memilih 

perusahaan untuk dijadikan alternatif investasi, investor harus cermat dalam 

memilih perusahaan sebab belum tentu semua saham dari perusahaan yang 

tergolong sebagai perusahaan besar selalu merupakan alternatif investasi yang 

baik. Untuk mengetahui saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan 

investasi, maka investor harus melakukan analisis terhadap perusahaan 
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terlebih dahulu. Maraknya investasi di pasar modal mengakibatkan 

meningkatnya jumlah investor yang beralih dari sektor perbankan ke dalam 

sektor pasar modal. Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai 

sarana untuk menggerakkan dana yang bersumber dari masyarakat ke 

berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Investor dalam menanamkan 

dananya membutuhkan berbagai informasi yang berguna untuk memprediksi 

hasil investasinya dalam pasar modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu negara yang mempunyai fungsi sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan 

dana dari masyarakat pemodal (investor). 

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Tujuan utama 

investor dalam berinvestasi adalah untuk memperoleh imbalan (return) atas 

investasinya, berupa deviden dan capital again yaitu selisih harga pasar dan 

harga nominalnya. Perusahaan mempunyai tujuan jangka pendek maupun 

jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan jangka panjang adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Bagi 

perusahaan yang go public,nilai perusahaan tercermin pada harga sahamnya. 

Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan 
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tersebut. rasio atas harga pasar terhadap nilai akan memberikan gambaran 

tentang bagaimana investor memandang perusahaan. Perusahaan dengan 

tingkat pengembalian ekuitas yang relatif tinggi biasanya memiliki harga 

saham berkali-kali lebih besar dari nilai jika dibandingkan dengan perusahaan 

yang pengembaliannya rendah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana para 

investor bersedia untuk membayar atau  membeli suatu saham. Rasio yang 

disingkat PBV ini digunakan dalam beberapa penelitian sebagai ukuran nilai 

perusahaan.  

Maksimisasi nilai perusahaan merupakan cara untuk memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham. Tujuan maksimisasi nilai perusahaan seharusnya 

dijadikan landasan dalam menentukan keputusan-keputusan keuangan 

perusahaan. Keputusan-keputusan yang ditentukan pihak manajemen 

perusahaan akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Begitu pentingnya 

keputusan keuangan sehingga harus dibuat secara hati-hati, sebelum suatu 

keputusan ditetapkan sebaiknya manajer perusahaan mempersiapkan 

keputusan tersebut secara matang. Faktor internal atau disebut juga faktor 

fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja suatu 

perusahaan. Keadaan yang terjadi pada perusahaan ini akan menjadi tolak 

ukur seberapa besar resiko yang akan ditanggung oleh investor. Untuk 

memastikan apakah kondisi perusahaan dalam kondisi yang baik atau yang 

buruk, bisa dilatarkan dengan analisis rasio. Ada banyak cara untuk 

menganalisis saham, namun analisis fundamental adalah analisis wajib yang 

selalu dipergunakan oleh para analisis saham.  
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Analisis fundamental memfokuskan pada laporan keuangan 

perusahaan yang bertujuan untuk mendeteksi perbedaan harga saham 

sekuritas dengan nilai intrinsiknya. Pendekatan fundamental memberikan 

dasar teoritis perhitungan nilai intrinsik yang dapat ditentukan berdasarkan 

faktor fundamental perusahaan misalnya laba, deviden, struktur modal, ratio 

dan potensi pertumbuhan perusahaan Tujuan perusahaan menerima investasi 

tersebut adalah untuk memperoleh hasil yang diharapkan (expected return), 

walaupun ada kemungkinan dihadapinya resiko. Dalam menghimpun dana 

dari masyarakat atau dana dari pemegang saham, perusahaan berkewajiban 

untuk menjaga dan memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan baik 

serta memperhatikan dan menjaga likuiditas, leverage, prospek perusahaan, 

profitabilitas dan kinerja (performance) perusahaan. 

Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan 

tentang efektifitas dan efisien perusahaan dalam mencapai sasaran sedangkan 

analisis teknikal menggunakan data perubahan harga dimasa lalu sebagai 

upaya untuk memperkirakan harga sekuritas dimasa yang akan datang. Untuk 

menganalisis kenerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang 

terbagi dalam empat kelompok, rasio likuiditas, leverage, profitabilitas dan 

aktivitas. Analisis tersebut para investor mencoba memperkirakan harga 

saham dimasa yang akan datang dan menerapkan hubungan faktor tersebut 

sehingga diperoleh taksiran harga saham fundamental dan analisis teknikal, 

investor juga harus memperhatikan resiko pasar saham dalam investasi saham 

tersebut. Resiko saham disebut resiko sistematis, dimana resiko tersebut 
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berhubungan erat dengan perubahan harga saham kelompok tertentu yang 

disebabkan antisipasi investor terhadap perubahan tingkat pengembalian yang 

diharapkan.  

Di dalam menentukan Harga suatu produk timbul karena adanya 

gambaran titik temu antara sisi penawaran dan permintaan. Untuk beberapa 

produk tertentu, harga sama sekali tidak terkait langsung dengan penawaran 

dan permintaan. Oleh karena itu, banyak hal yang mampu dan capable untuk 

mempengaruhi titik temu kedua sisi tersebut. Harga saham misalnya, tidak 

cukup hanya sisi permintaan dan penawaran (atau bahkan sama sekali tidak) 

yang merepresentasikan terbentuknya harga produk tersebut. Disisi lain harga 

bisa terbentuk dengan  analisis sekuritas ada dua pendekatan yang digunakan 

yaitu analisis fundamental dan teknikal.  

Analisis fundamental didasarkan pada dua model dasar penilaian 

sekuritas yaitu earning multiplier dan asset values,  investor melakukan 

penilaian terhadap manfaat yang diharapkan baik dalam bentuk deviden 

maupun laba serta menilai resiko investasi yang akan mempengaruhi tingkat 

keuntungan yang layak dengan melakukan analisa terhadap kondisi ekonomi. 

sedangkan analisis teknikal secara umum memfokuskan perhatian pada 

perubahan volume dan harga pasar sekuritas analisis teknikal dilakukan untuk 

saham-saham individual ataupun untuk kondisi pasar secara keseluruhan. 

Analisis teknikal menggunakan grafik maupun indikator teknis seperti harga 

dan volume perdagangan. Faktor fundamental merupakan faktor  sering 

dipakai dalam memprediksi harga saham atau return saham adalah rasio 
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keuangan dan rasio pasar. Rasio keuangan yang berfungsi untuk memprediksi 

harga saham antara lain Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Liquiditas , dan book value per Share (BVS). 

Rasio pasar yang sering dikaitkan dengan harga atau return saham 

adalah price book value (PBV). Pengukuran Faktor teknikal dapat dilihat dari 

beberapa indikator antara lain inflasi, nilai tukar mata uang, dan risiko pasar. 

Perusahaan yang go public merupakan kategori saham yang memiliki 

komoditi investasi yang berisiko, karena bersifat peka terhadap perubahan–

perubahan kondisi perekonomian maupun isu politik yang terjadi, baik 

perubahan di dalam negeri maupun perubahan dari luar negeri. Perubahan-

perubahan ini tentunya merupakan risiko bagi investor. Risiko ini terbagi 

menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Definisikan risiko 

sistematis sebagai bagian dari perubahan aktiva yang dapat dihubungkan 

kepada faktor umum yang juga disebut sebagai risiko pasar atau risiko yang 

tidak dapat dibagi. Risiko sistematis merupakan tingkat minimum risiko yang 

dapat diperoleh bagi suatu portofolio melalui diversifikasi sejumlah besar 

aktiva yang dipilih secara acak. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang 

unik bagi perusahaan, seperti pemogokan kerja oleh pekerja perusahaan, 

bencana alam yang menimpa perusahaan, dan sebagainya. 

Dengan adanya itu maka perusahaan memiliki go public memiliki 

resiko yang tinggi karena memiliki sifat peka terhadap perubahan kondisi 

perekonomian ataupun isu politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. 
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B. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah analisis fundamental (CR, DER, ROI, NPM, BVP) keuangan 

perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham  di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Apakah analisis fundamental (CR, DER, ROI, NPM, BVP) keuangan 

perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham  

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini tujuannya sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui apakah analisis fundamental (CR, DER, ROI, NPM, 

BVP) keuangan perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

harga saham  di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?  

2. Untuk Mengetahui apakah analisis fundamental (CR, DER, ROI, NPM, 

BVP) keuangan perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap harga saham  di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan 

tentang fakta analisis keuangan perusahaan yang didapat dari pelajaran 

mata kuliah bagi penulis dan mengembangkan teori-teori yang didapat. 
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam 

mengambil keputusan. Dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan strategi-strategi perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau bahan permulaan 

dalam membandingkan perusahaan sehingga menanamkan modalnya 

tidak salah langkah. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam menulis skripsi ini penulis memparkan sistematika 

punulisan sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian yang kedua ini yaitu tinjauan pustaka berisi landasan teori, 

analisis rasio keuangan, tinjauan penelitian terdahuluan, kerangka 

penelitian, dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada begian yang ketiga yaitu metode penelitian berisi populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpilan data, definisi 

operasional variabel, tehnik analisis data. 
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BAB IV: HASIL PENGUJIAN ANALISIS 

Pada bagian yang keempat yaitu hasil pengujian analisis berisi 

penerapan uji yang dipakai untuk diolah ke SPSS. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bagian yang kelima yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


