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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
terhadap harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2013-2015, baik secara parsial maupun secara simultan. Rasio
keuangan yang diteliti antara lain: return on assets (ROA), earning per share
(EPS), price earning ratio (PER).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sampel penelitian sebanyak empat
perusahaan rokok yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Analisis data
dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh
positif dan signifikan terhadap harga saham, EPS berpengaruh positif dan
signifikan terhadap harga saham, dan PER berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham. Secara simultan variabel ROA, EPS, dan PER berpengaruh
terhadap harga saham. Hasil penelitian ini relevan atau sama dengan hasil
penelitian-penelitian terdahulu.
Kata kunci: rasio keuangan, return on assets (ROA), earning per share (EPS),

price earning ratio (PER), dan harga saham.

Abstract

This study aims to determine the effect of the financial performance of the
stock price of cigarettes companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in
2013-2015, either partially or simultaneously. Financial ratios studied include:
return on assets (ROA), earnings per share (EPS), the price earnings ratio (PER).

The population in this study is a cigarette company listed on the Indonesia
Stock Exchange (BEI) in 2013-2015. Samples are four cigarette companies
acquired by purposive sampling. Data was analyzed using multiple regression
analysis techniques.

The results showed that partially ROA positive and significant impact on
stock prices, EPS positive and significant impact on stock prices, and PER
positive and significant impact on stock prices. Simultaneously ROA, EPS, and
PER affect stock prices. The results of this study are relevant or similar to the
results of previous studies.
Keywords: financial ratios, return on assets (ROA), earnings per share (EPS),

the price earnings ratio (PER), and stock prices.
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1. PENDAHULUAN

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).

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
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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.

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.”
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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

keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini mengukur

efektivitas perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk

operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba.
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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.”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis adanya pengaruh Rasio ROA terhadap Harga Saham

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

b. Untuk menganalisis adanya pengaruh Rasio EPS terhadap Harga Saham

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

c. Untuk menganalisis adanya pengaruh Rasio PER terhadap Harga Saham

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

d. 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.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tiga variabel, yaitu:

return on assets (ROA), earning per share (EPS), price earning ratio (PER).
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sebagai variabel dependen dan variabel independennyan yaitu harga saham.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, sampel yang digunakan sebanyak empat perusahaan dengan

metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah

analisis regresi linier berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -37.775 67.181 -.562 .589
ROA 789.303 319.372 .336 2.471 .039
EPS 794.424 176.205 .482 4.509 .002
PER 1610.188 258.580 .792 6.227 .000

R                             .964a F hitung 34.646
R Square                 .929 F tabel                  3,59
Adjusted R Square  .902 t tabel 2,201

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA memberikan kontribusi

positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan rokok yang

terdaftar di BEI  pada tahun 2013-2015 dengan t hitung (2,471) lebih besar

dari t tabel (2,201). Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis penelitian (H1)

bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI. Penelitian ini relevan  atau sama

dengan penelitian A. Rizal Qoribulloh (2013) yang menyatakan bahwa ROA

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EPS memberikan kontribusi

positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan rokok yang

terdaftar di BEI  pada tahun 2013-2015 dengan t hitung (4,509) lebih besar

dari t tabel (2,201). Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis penelitian (H2)

bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI. Penelitian ini relevan dengan

penelitian dari Siti Marfuatun dan Iin Indarti (2012) bahwa EPS berpengaruh

positif dan signifikan terhadap harga saham.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PER memberikan kontribusi

positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan rokok yang

terdaftar di BEI  pada tahun 2013-2015 dengan t hitung (6,227) lebih besar

dari t tabel (2,201). Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis penelitian (H3)

bahwa PER berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI.

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama

variabel ROA, EPS, dan PER terhadap harga saham perusahaan rokok yang

terdaftar di BEI  pada tahun 2013-2015 dengan F hitung lebih besar dari F

tabel (3,59).

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. ROA memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap harga

saham pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-

2015 dengan t hitung (2,471) lebih besar dari t tabel (2,201).

2. EPS memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap harga

saham pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI  pada tahun 2013-

2015 dengan t hitung (4,509) lebih besar dari t tabel (2,201).

3. PER memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap harga

saham pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI  pada tahun 2013-

2015 dengan t hitung (6,227) lebih besar dari t tabel (2,201).

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama

variabel ROA, EPS, dan PER terhadap harga saham perusahaan rokok

yang terdaftar di BEI  pada tahun 2013-2015 dengan F hitung lebih

besar dari F tabel (3,59).

5. Hasil penelitian ini relevan atau sama dengan hasil penelitian-penelitian

terdahulu.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan
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Perusahaan rokok perlu membuat kebijakan dalam bidang keuangan

dan sebagai pedoman untuk memperbaiki pos–pos keuangan yang

nantinya berpengaruh terhadap harga saham seperti kemudahan dalam

pembelian saham-saham perusahaan

2. Bagi Investor

Investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya

di perusahaan rokok yang telah go public dan terdaftar di BEI perlu

memperhatikan faktor keuangan terutama ROA.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu pengambil keputusan atau kebijakan perekonomian

yang tepat untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi

harga saham perusahaan rokok seperti dikuranginya bea cukai rokok.
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