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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan perekonomian kini semakin ketat, hal tersebut 

dikarenakan semakin banyak perusahaan yang berdiri serta berkembang 

sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian. Untuk mengatasi 

persaingan ini maka perusahaan membutuhkan sumber dana. Cara 

memperoleh sumber dana bagi perusahaan dengan menjual sahamnya di 

pasar modal kepada publik. Pasar modal dijadikan sarana perdagangan 

saham perusahaan dan utang jangka panjang yang memiliki tujuan agar 

hasil penjualan tersebut digunakan untuk memperkuat modal perusahaan. 

Menurut Fahmi dan Yovi (2009), “Pasar Modal adalah tempat dimana 

berbagai pihak khususnya perusahaan yang menjual saham (stock) dan 

obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana 

perusahaan”. 

Menurut Fahmi (2012), “saham adalah tanda bukti kepemilikan 

modal di suatu perusahaan, kertas tersebut tercantum dengan jelas nilai 

nominalnya. Fungsi saham dalam perusahaan digunakan sebagai alat 

untuk mendanai perusahaan, alat untuk menentukan pembagian laba 

perusahaan, dan sebagai alat untuk menguasai perusahaan”. Investor 
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dalam menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan akan 

mempertimbangkan aspek kinerja keuangan perusahaan tersebut. Semakin 

baik tingkat kinerja keuangan perusahaan tersebut maka return yang 

diterima oleh investor akan semakin besar. Alat ukur yang sering 

digunakan oleh investor dan perusahaan dalam mengukur tingkat kinerja 

keuangan dan harga saham di masa yang akan datang adalah dengan 

analisis rasio keuangan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan untuk 

meneliti pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio, dan Return on 

Assets terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang tercatat 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. Variabel-

variabel yang digunakan antara lain Earning Per Share, Price Earning 

Ratio,dan Return on Assets. 

Earning Per Share atau laba per lembar saham merupakan aspek 

yang penting untuk perusahaan untuk dianalisis, informasinya 

menunjukkan seberapa besarnya laba bersih perusahaan. Dan variabel 

kedua yaitu Price Earning Ratio digunakan oleh para pemegang saham 

dikarenakan adanya keinginan investor akan hasil yang layak diterima dari 

suatu investasi saham. 

Return on Assets dapat didefinisikan sebagai rasio yang dapat 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui 

sumber dan kemampuan yang ada di perusahaan seperti dalam kegiatan 

penjualan, modal, kas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, Return on Assets merupakan suatu tolok ukuran untuk 
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menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. 

Banyaknya perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari berbagai macam bidang usaha. Akan tetapi dalam 

penelitian ini, peneliti akan membahas tentang perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya, karena asuransi memiliki 

manfaat yaitu memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian diikuti 

dengan manfaat lain diantaranya sebagai investasi, tabungan, dan 

memberikan manfaat untuk meminimalkan kerugian dari akibat yang tak 

terduga yang mungkin terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul:“PENGARUH EARNING 

PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, DAN RETURN ON ASSETS 

TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan 

Asuransi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Harga 

Saham? 

2. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap Harga 

Saham? 

3. Apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap Harga Saham? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga 

Saham 

2. Menganalisis pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga 

Saham 

3. Menganalisis pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Harga 

Saham 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan di 

bidang keuangan. 

b. Bagi investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi investor 

khususnya dalam menanamkan modalnya. 

 

 

 



5 

 

 
 

2. Kegunaan Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, 

literatur, dan menambah pengetahuan tentang Earning Per Share, 

Price Earning Ratio, dan Return on Assets terhadap harga saham. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan gambaran secara keseluruhan dalam penelitian 

ini, peneliti membagi menjadi lima bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka membahas tinjauan teori, kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, serta 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab analisis data dan pembahasan membahas tentang sejarah 

singkat, karakteristik responden, analisis data, dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


