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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan harga saham tidak terlepas dari perkembangan kinerja 

keuangan perusahaan. Harga saham mencerminkan indikator adanya suatu 

keberhasilan dalam mengelola perusahaan. Umumnya manajemen 

perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat 

tertarik dengan Earning per Share (EPS). Selain melakukan pengukuran laba 

perusahaan dengan EPS, ROA pun dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA yang didapat 

berarti semakin baik, karena tingkat return saham yang diharapkan oleh 

investor akan semakin besar atau bernilai positif.  

Harga saham sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa saham 

ditunjukkan dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan tersebut di 

pasar modal. Terjadi syarat transaksi tersebut didasarkan pengamatan para 

investor terhadap prestasi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. 

Pemegang saham yang tidak puas terhadap kinerja manajemen dapat menjual 

saham yang dimiliki dan menginvestasikan uangnya ke perusahaan lain. Jika 

hal ini dilakukan, maka akan menurunkan harga saham suatu perusahaan 

(Novasari, 2013). 
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Harga saham menjadi cerminan keberhasilan manajemen perusahaan 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kinerja keuangan baik memungkinkan sahamnya untuk diminati oleh 

investor. Meningkatnya permintaan saham pada perusahaan mendorong harga 

saham untuk meningkat pula. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa 

Efek Indonesia setelah merosot cukup tajam menjadi 1.333 pada tahun 2009, 

kemudian terus mengalami peningkatkan menjadi 4.317 pada tahun 2012 

(Fauziah, dkk. 2014). 

Dalam teori keuangan, investor adalah orang perorangan atau lembaga 

baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk 

penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Sering juga istilah "investor" ini 

digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian 

properti, mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset 

lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan 

merupakan profesinya serta hanya untuk suatu jangka pendek saja. Bentuk 

pendapatan yang diterima dari investasi saham dapat berupa dividen atau 

capital gain. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham 

berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.  

Pengumuman perubahan dividen tunai dan Dividend Yield diharapkan 

menimbulkan reaksi perubahan harga saham karena dengan adanya 

perubahan tersebut berarti pengumuman tersebut dianggap mempunyai 

kandungan informasi bagi para investor. Reaksi harga saham dapat 
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ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham yang bersangkutan. 

Reaksi harga saham dapat diukur dengan menggunakan return saham sebagai 

nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat diukur dengan melihat besar kecilnya penjualan, jumlah modal 

atau juga melalui total asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut 

Devi (2010), sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan 

sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor 

memperoleh hasil yang memberikan return yang lebih tinggi secara 

signifikan. 

Penelitian Suherman dan Siburian (2013), menjelaskan Earning per 

Share tidak mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap return saham. 

Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham perusahaan, Return on Equity mempunyai pengaruh terhadap   return  

saham  dan  Price to Book Value tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

Dan penelitian Puspitasari, dkk (2013), berdasarkan analisis data dan 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Uji multiple regression analysis dapat ditarik kesimpulan 

bahwa antara pengujian pada Dividend Payout Ratio meningkat dan Dividend 

Payout Ratio menurun terhadap harga saham tidak memiliki pengaruh. Begitu 

pula dengan hasil pengujian pada Dividend Yield menurun terhadap harga 

saham juga tidak memilki pengaruh. Namun apabila ditinjau dari hasil 
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pengujian pada Dividend Yield meningkat terdapat pengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. (2) Antara dividen tunai  yang di tinjau dari 

perhitungan Dividend Payout Ratio dan Dividend Yield terhadap harga saham 

memiliki pengaruh negatif signifikan namun jika ditinjau dari aspek teoritis 

penelitian ini ada pengaruh yang positif antara variabel bebas Dividend 

Payout Ratio dan Dividend Yield terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan kesenjangan penelitian (research gap) dalam penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian yang terdahulu dapat dilihat pada penelitian 

terdahulu tersebut belum ada yang meneliti tentang variabel size (ukuran 

perusahaan) dalam mempengaruhi harga saham, dari penelitian terdahulu 

Suherman dan Siburian (2013) meneliti Earning Per Share, Debt to Equity 

Ratio, Return on Equity, Price to Book Value, Return Saham dan Puspitasari, 

dkk (2013) meneliti tentang Dividend Payout Ratio dan Dividend Yield 

terhadap Harga Saham.  

Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dari 

beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan guna mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul “PENGARUH 

DIVIDEND YIELD, DPR, EPS, ROE DAN SIZE TERHADAP HARGA 

SAHAM (Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2014)”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  : 

1. Apakah Dividend Yield berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah Earning per Share berpengaruh terhadap harga saham? 

4. Apakah Return on Equity berpengaruh terhadap harga saham? 

5. Apakah Size berpengaruh terhadap harga saham? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Dividend Yield berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap harga 

saham. 

3. Untuk mengetahui Earning per Share berpengaruh terhadap harga saham. 

4. Untuk mengetahui Return on Equity berpengaruh terhadap harga saham. 

5. Untuk mengetahui Size berpengaruh terhadap harga saham. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak terkait. Manfaat yang diharapkan antara lain :   
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1. Bagi perusahaan manufaktur  

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memeberikan informasi dan 

masukan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan 

bagi perusahaan manufaktur.  

2. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan para investor sebagai 

salah satu acuan dalam pengambilan keputusan penanaman modal yang 

akan dilakukan pada perusahaan manufaktur. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

dan bahan referensi bagi penilitian selanjutnya yang mengambil judul 

sama. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian yaitu 

mengenai Dividend Yield, Dividend Payout Ratio, Earning per 

Share, Return on Equity, Size, kerangka pemikiran dan hipotesis  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini tentang deskripsi responden, analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


