
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membuat 

persaingan dalam dunia usaha saat ini menjadi lebih ketat. Sebuah perusahaan 

dituntut untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih luas tidak hanya di tingkat 

domestik, tetapi juga di tingkat global supaya tetap dapat bersaing dan bertahan 

di dunia usaha. Untuk dapat bersaing dan bertahan di dunia usaha, sebuah 

perusahaan tidak hanya memerlukan strategi manajemen yang baik ataupun 

meningkatkan sumber daya yang dimiliki, tetapi juga perlu menambah modal 

untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Modal suatu perusahaan 

berasal dari dalam dan dari luar perusahaan. Modal yang berasal dari dalam 

perusahaan didapatkan dari keuntungan operasional, sedangkan modal yang 

berasal dari luar perusahaan didapatkan dari pinjaman sejumlah dana dalam 

bentuk utang atau dapat juga menerbitkan sahamnya di pasar modal. 

Pada dasarnya pasar modal sama saja dengan pasar tradisional yang 

biasa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

mengadakan transaksi jual-beli dan tawar-menawar. Pasar modal adalah 

tempat di mana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) 

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

dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal 

perusahaan (Fahmi, 2012:55). Pasar modal dapat juga diartikan sebagai 

tempat bertemunya seorang pemilik dana (investor) yang ingin menanamkan 
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modalnya dengan orang yang membutuhkan dana (emiten). Beberapa 

instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal ialah obligasi, saham, dan 

reksa dana. Di antara beberapa instrumen tersebut, yang paling sering 

diperjualbelikan di pasar modal ialah saham. Pasar modal juga dapat digunakan 

sebagai indikator perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Para manajer 

keuangan lebih tertarik untuk menanam uangnya di bursa efek apabila 

perekonomian negara tumbuh secara berkesinambungan dan memiliki inflasi 

yang terkendali. 

Motivasi investasi terhadap saham adalah memperoleh keuntungan 

dari kenaikan harga saham atau sejumlah dividen di masa yang akan datang 

sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut 

(Tandelilin, 2001:3). Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan investasi di pasar modal ialah harga saham. 

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu 

perusahaan. Apabila kinerja keuangan meningkat, maka akan lebih banyak 

investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Semakin 

banyaknya permintaan terhadap harga saham suatu perusahaan akan 

menyebabkan harga saham ikut meningkat. Perusahaan yang mampu 

mempertahankan atau meningkatkan harga sahamnya secara terus menerus 

akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga calon investor. Hal ini dapat 

meningkatkan nilai suatu perusahaan. 

Seorang investor harus berani menerima segala resiko yang mungkin 

terjadi ketika memutuskan untuk melakukan investasi. Untuk menghindari 
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resiko yang dapat merugikan, sebaiknya investor melakukan pendekatan untuk 

memprediksi harga saham suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk 

melakukan investasi, karena harga saham selalu mengalami fluktuasi. Untuk 

memprediksi harga saham suatu perusahaan, investor dapat mengamati 

fluktuasi harga saham suatu perusahaan tersebut dari tahun-tahun sebelumnya. 

Apabila harga saham terus meningkat, maka dapat dipastikan perusahaan 

tersebut mengalami kenaikan laba terus menerus. 

Return On Investment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Sartono, 2008:123). ROI 

dapat digunakan oleh para investor sebagai acuan sebelum memutuskan untuk 

menanamkan modal, karena rasio ini dapat menunjukkan kesuksesan 

perusahaan dalam mendapatkan laba. Semakin tinggi ROI, maka semakin baik 

kinerja perusahaan dalam mengelola modal untuk mengahasilkan laba bagi 

para investor. 

Dividend Per Share (DPS) merupakan dividen/laba bersih perusahaan 

setelah pajak keseluruhan yang dibagikan pada tahun buku sebelumnya yang 

berupa dividen interim maupun dividen final (Hadi, 2015:133). Semakin besar 

dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham, maka menunjukkan 

besarnya keuntungan yang didapat. Informasi mengenai DPS dapat 

mempengaruhi minat para calon pemegang saham baru, karena pada umumnya 

apabila dividen yang dibagikan oleh suatuperusahaan itu besar, maka akan 

semakin banyak investor yang ingin membeli saham perusahaan tersebut. 

Dengan banyaknya peminat, maka harga saham akan naik. 
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Earning Per Share (EPS) atau pendapatan per lembar saham ialah laba 

yang dibagikan kepada para investor atas saham yang dimiliki. EPS merupakan 

rasio yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen 

mencapai keuntungan untuk para investor. Rasio ini menunjukkan kepuasan 

pemegang saham terhadap kinerja manajemen. Menurut penelitian Niken 

(2018) EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Peningkatan EPS 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan taraf kemakmuran 

investor dan mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang ditanam 

pada perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin besar laba yang 

disediakan untuk pemegang saham yang kemdian akan meningkatkan harga 

saham. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH RETURN ON 

INVESTMENT, DIVIDEND PER SHARE, DAN EARNING PER SHARE 

TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, peneliti merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Investment (ROI) berpengaruh terdahap harga saham 

suatu perusahaan? 

2. Apakah Dividend Per Share (DPS) berpengaruh terdahap harga saham 

suatu    perusahaan? 
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3. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terdahap harga saham 

suatu  perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

4. Pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Pengaruh Dividend Per Share (DPS) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur   yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

6. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, antara lain: 

7. Bagi instansi terkait, hasil riset ini dapat digunakan oleh manajemen 

perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai harga saham. 

8. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 

calon investor sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam suatu 

perusahaan. 

9. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh ROI, DPS,       dan EPS 

terhadap harga saham. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca 
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dalam memahami penulisan pada penelitian ini. Dari masing-masing bab  

secara garis besar dapat disusun sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi 

pengertian harga saham, faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan 

pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi, 

sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

metode pengujian instrumen, serta teknik analisis data. 

BAB IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil pengumpulan data, analisis data, 

dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V.  PENUTUP 

Bab ini berisikan simpulan, keterbatasan penelitian, serta 

saran- saran bagi penelitian selanjutnya. 


