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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini persaingan di dunia usaha 

semakin ketat. Semakin banyaknya perusahaan baru yang muncul yang siap 

bersaing dengan perusahaan lama. Perusahaan yang tidak mampu bersaing 

maka tidak akan mampu bertahan dan kemungkinan besar akan tersingkir dari 

dunia usaha. Mengingat tujuan perusahaan adalah ingin menjalankan 

usahanya dalam kurun waktu jangka panjang. Suatu perusahaan diharapkan 

dapat terus berkembang, sementara pengembangan tersebut membutuhkan 

modal. Modal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perusahaan 

baik dalam pembukaan bisnis maupun dalam pengembangan bisnis. Sumber 

dana bagi perusahaan diperoleh dari dalam maupun luar perusahaan. Dana 

didalam perusahaan yaitu melalui laba ditahan dan depresiasi serta dana dari 

luar perusahaan yaitu berasal dari para kreditur dan investasi asing. Namun 

banyak perusahaan yang merasa kurang dengan pinjaman kreditur dan 

investasi asing maka banyak perusahaan yang memilih pasar modal sebagai 

sarana menambah modal. 

Salah satu ciri perekonomian modern adalah adanya pasar modal 

sebagai salah satu elemen sistem ekonomi yang turut memacu pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi dan bisnis. Hiruk-pikuk perekonomian negara-

negara yang telah maju selalu ditandai dengan pesatnya perkembangan 

industri pasar modal baik pasar saham (equity market), pasar obligasi (bond 

market), maupun pasar untuk sekuritas turunan atau derivatif (derivative 

market). 

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik 

dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, publik authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan, 2001:3). 
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Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar yang memperjualbelikan 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik surat utang (obligasi), 

saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal digunakan untuk berinvestasi bagi pihak yang kelebihan dana 

(investor) dan bagi pihak yang kekurangan dana (emiten) dapat digunakan 

untuk memperoleh tambahan modal. 

Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal yaitu instrumen jangka 

panjang (jangka waktu lebih dari satu tahun) seperti saham, obligasi, waran, 

right issue, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif. Seorang investor 

akan memperoleh keuntungan dalam berinvestasi di instrumen keuangan 

tersebut berupa dividen dan atau capital gain. Dividen diperoleh seorang 

investor ketika berinvestasi lebih dari satu tahun. Namun jika kurang dari satu 

tahun, seorang investor akan berusaha untuk mendapatkan capital gain. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesian Stock Exchange (IDX) 

merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia 

memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, 

yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal. Bagi perusahaan, 

BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara 

go public yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan 

oleh emiten (perusahaan yang go public) kepada masyarakat berdasarkan tata 

cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya (Basir, 

2005:28). 

Saham merupakan bagian dari salah satu efek yang diperjualbelikan 

atau diperdagangkan di pasar modal. Suatu perusahaan dapat menjual hak 

kepemilikannya dalam bentuk saham (stock). Pengertian saham mempunyai 

definisi yang beragam terdapat berbagai sumber yang menyatakan definisi 

tentang saham diantaranya menurut Sartono (2005:85) saham adalah suatu 

jenis surat berharga jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan jangka 

panjang. 
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Harga saham menurut Jogiyanto (2008:167) “Harga saham adalah 

harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham yang bersangkutan di pasar modal.” 

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang 

dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai 

kinerja perusahaan ini perlu dilibatkan analisis dampak keuangan komulatif 

dan ekonomi dari keputusan, dan mempertimbangkan dengan menggunakan 

ukuran komulatif. Menurut Irham (2011:2) “Kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar.” Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal 

dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Rasio keuangan merupakan rasio yang menggambarkan hubungan 

antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya pada laporan keuangan. 

Penggunaan rasio keuangan akan menjelaskan dan memberikan gambaran 

tantang baik buruknya keadaan serta posisi keuangan perusahaan, terutama 

bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka pembanding yang 

digunakan sebagai standar industri. Analisis rasio keuangan sangat diperlukan 

ketika akan menanamkan saham atau berinvestasi pada instrumen keuangan. 

Menurut Brigham dan Houston (2013) ada lima rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk menganalisis harga saham yaitu rasio likuiditas, rasio 

manajemen aset, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas dan rasio nilai 

pasar. 

Menurut Sartono (2008:123) “Return on assets (ROA) merupakan rasio 

untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva 

yang dipergunakan.” Munawir (2000:89) menyatakan bahwa ROA 

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa 
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keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini mengukur 

efektivitas perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk 

operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. 

Rasio Earning Per Share (EPS) atau laba per saham merupakan nilai 

statistik yang paling sering digunakan ketika sedang membahas kinerja suatu 

perusahaan atau nilai saham. EPS memberikan informasi penting bagi para 

investor dalam menilai seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba tiap lembar saham yang beredar. Rasio ini sekaligus 

sebagai indikator untuk memprediksi keberhasilan ataukah kegagalan yang 

akan diperoleh investor di masa yang akan datang (Walsh, 2004:148). 

Menurut Brigham dan Houston (2010:150), Price Earning Ratio adalah 

rasio harga per saham terhadap laba per saham menunjukkan jumlah yang 

rela dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar laba yang dilaporkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat kinerja perusahaan sangat 

penting terhadap harga saham untuk menarik para investor menanamkan 

modalnya pada perusahaan yang bersangkutan. Penulis tertarik untuk 

melakukan kajian serta penelitian lebih lanjut lagi melalui penelitian ilmiah 

dengan judul: ”Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Rokok yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015.”   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Rasio ROA berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

2. Apakah Rasio EPS berpengaruh terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

3. Apakah Rasio PER berpengaruh terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

4. Apakah Rasio ROA, EPS, dan PER secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Rokok yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2015? 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh Rasio ROA terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh Rasio EPS terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh Rasio PER terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

4. Untuk menganalisis adanya pengaruh signifikan Rasio ROA, EPS, dan 

PER secara simultan berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

pembaca dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga 

saham pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2015. 

b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam manajemen 

keuangan terutama menyangkut dengan penelitian mengenai analisis 

pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam bidang keuangan dan 

sebagai pedoman untuk memperbaiki pos-pos keuangan yang 

nantinya berpengaruh terhadap harga saham. 

b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu referensi dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan 
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modalnya di perusahaan rokok yang telah go public dan terdaftar di 

BEI. 

c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

pemikiran untuk para pengambil keputusan atau kebijakan 

perekonomian agar lebih tepat untuk mempertimbangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan rokok.  

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulisan membaginya menjadi tiga 

bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini, sehingga penulis dapat mengemukakan suatu 

hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, variabel dan pengukurannya, model penelitian, 

uji pendahuluan dan uji hipotesis. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang 

digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil 

penelitian. 


