
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat,sehingga 

menimbulkan persaingan bisnis yang sangat ketat. Setiap perusahaan dituntut 

untuk mengembangkan usahanya agar mampu bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan – perusahaan lainnya. 

Masalah utama yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya 

adalah modal. Salah satu cara yang dapat ditempuh perusahan yaitu melalui pasar 

modal. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana dalam pembentukan 

modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan perusahaan atau emiten. Bagi 

investor, pasar modal merupakan tempat untuk menyalurkan kelebihan dananya 

kedalam bentuk saham. Tentu saja tidak mudah bagi emiten untuk menarik 

investor, karena setiap investor memiliki kriteria tertentu dalam menilai suatu 

investasi.  

Pasar modal adalah tempat berkumpulnya berbagai instrumen keuangan atau 

sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, publik authorities, 

maupun perusahaan swasta (Husnan, 2001). Pasar modal memiliki peranan 

penting bsgi perekonomian suatu negara. 
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Dalam aktivitas di pasar modal, para investor memiliki harapan dari investasi 

yang dilakukannya, yaitu yang berupa capital gain dan deviden. Kebijakan 

pembayaran deviden mempunyai pengaruh bagi pemegang saham dan perusahaan 

yang membayar deviden. Para pemegang saham umumnya menginginkan 

pembagian deviden yang relatif stabil karena hal tersebut akan mengurangi 

ketidak pastian akan hasil yang diharapkan dari investasi yang mereka lakukan 

dan juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan 

sehingga nilai saham juga akan meningkat. 

Perusahaan berusaha meningkatkan pembayaran deviden setiap tahunnya 

untuk mensejahteraan pemegang saham. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat 

suatu hambatan yaitu penurunan profitabilitas, keharusan untuk membayar 

kewajiban atau ekspansi perusahaan menyebabkan pihak manajemen membatasi 

pembayaran deviden. 

Laporan keuangan mencerminkan wujud tanggung jawab manajemen terhadap 

pihak intern dan ekstern mengenai kinerja perusahaan. Berdasarkan laporan 

keuangan inilah nantinya pemilik modal dapat melakukan penilaian terhadap 

saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham akan meningkatkan minat 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan emiten. Salah satu yang 

mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan membayar dividen 

kepada pemegang saham. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam aktivitas investasi 

terdapat suatu analisis yaitu analisis terhadap rasio profitabilitas. Indikator rasio 
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profitabilitas dapat ditunjukkan dengan beberapa rasio keuangan antara lain yaitu : 

Current Ratio ( CR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit 

Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), Dept to Equity Ratio (DER), dan Price 

Earning Ratio ( PER) yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 

Berkaitan dengan harga saham, pada penelitian Alim Mukti Widodo (2016), 

menunjukkan bahwa NPM, DER, Inventory Turn Over berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan pada CR berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Oki Satria Fatkhurosi (2015), ROA tiadak 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham, ROI tidak mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham, ROE mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

 Alasan pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah 

pengaruh CR, ROA, EPS, dan DER terhadap harga saham. Penelitian ini 

mereplikasi penelitian sebelumnya yaitu Watung dkk, (2016) yang berjudul 

PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), NET PROFIT MARGIN (NPM), DAN 

EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 

2011-2015. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitian 

dan juga penulis menambahkan dua variabel independen yaitu current ratio (CR), 

dan dept to equity ratio (DER). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat pada perusahaan batu bara yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil judul “ Pengaruh, Earning Per 

Share (EPS), Current Ratio (CR), Dept to Equity Ratio (DER), dan Return on 

Asset (ROA) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Batu Bara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015”. 

2. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai 

berikut : 

a. Apakah Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap harga saham ? 

b. Apakah Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham ? 

c. Apakah Dept to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham ? 

d. Apakah Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham ? 

e. Apakah EPS, CR, DER, dan ROA berpengaruh signifikan secara serentak 

terhadap harga saham ? 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) terhadap harga saham. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Dept to Equity Ratio (DER) terhadap harga 

saham. 

d. Untuk mengetahui pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap harga saham. 

e. Untuk mengetahui pengaruh EPS, CR, DER, dan ROA secara serentak 

terhadap harga saham. 
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4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

4.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

pembaca dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh EPS, CR, DER dan ROA terhadap harga saham 

pada perusahaan batu bara. 

b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam manajemen 

keuangan terutama menyangkut dengan penelitian mengenai pengaruh 

EPS, CR, DER dan ROA terhadap harga saham perusahaan batu bara. 

4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk 

melakukan investasi di perusahaan batu bara. 

b. Bagi Bank, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan 

masukan bagi pimpinan perusahaan batu bara dalam rangka 

pengambilan langkah-langkah kebijakan dalam meningkatkan 

profitabilitas sehingga menarik investor untuk investasi di perusahaan 

batu bara pada masa yang akan datang. 
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5. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, penlis membaginya menjadi lima bab yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi teori-teori yang ada hubungannya dengan 

penelitian, sehingga penulis dapat mengemukakan 

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 : ANALISIS DATA 

 Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data 

yang digunakan, serta pembahasan mengenai masalah 

yang diteliti. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan akhir yang dipperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang 

diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan 

atasa hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


