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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasar modal Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat

dan memegang peranan penting dalam memobilisasi dana dari investor yang

ingin berinvestasi di pasar modal. Investor yang membeli saham perusahaan,

pada hakekatnya bertujuan untuk menerima deviden (bagian laba setelah

pajak yang dibagikan) dan kenaikan harga saham (capital gain). Keduanya

haruslah lebih besar atau paling tidak sama dengan return (imbalan) yang

dikehendaki stock holders. Kondisi inilah yang memotivasi investor untuk

memiliki saham.

Bagi emiten, penetapan kebijaksanaan deviden, secara teoritis selalu

bertujuan memaksimumkan kekayaan (wealth) stock holders yang tercermin

pada harga-harga saham yang tercatat di bursa efek. Bagi investor, ada

keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi, bagi investor yang tidak mau

mengambil resiko maka akan memilih untuk menginvestasikan modalnya

melalui media perbankan dalam bentuk deposito. Sementara bagi investor

yang suka mengambil resiko, akan menginvestasikan dananya ke pasar modal

karena tingkat return dan keuntungan yang besar namun dengan resiko

kerugian yang besar juga.
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Pasar modal merupakan salah satu bidang investasi yang cukup

menarik namun beresiko tinggi.Saham perusahaan public sebagai komoditi

investasi tergolong beresiko tinggi karena sifat komoditinya yang peka

terhadap perubahan yang terjadi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri,

perubahan di bidang politik ekonomi dan moneter, maupun perubahan dari

intern perusahaan itu sendiri.Perubahan berdampak positif berarti harga

saham naik dan berdampak negative berarti harga saham turun. Saham

mempunyai nilai intrinsik tertentu dan investor akan menghubungkan antara

nilai intrinsik dengan harga saham. Jika nilai intrinsik lebih besar dari harga

saham (undervalue) maka investor cenderung membeli saham dan menahan

saham yang dimilikinya.Sebaliknya, jika nilai intrinsik lebih kecil dari harga

saham (overvalued), investor cenderung tidak membeli saham atau menjual

saham yang dimilikinya. (Octavia, 2010)

Harga saham merupakan indikator adanya keberhasilan manajemen

dalam mengelola perusahaan.Jika harga saham suatu perusahaan selalu

mengalami kenaikan, maka investor menilai bahwa perusahaan berhasil

dalam mengelola usahanya.Kepercayaan investor sangat bermanfaat bagi

emiten, karena semakin banyak orang yang percaya terhadap emiten maka

keinginan untuk berinvestasi pada emiten tersebut semakin kuat.Semakin

banyak permintaan terhadap saham suatu emiten maka dapat menaikkan

harga saham tersebut.Jika harga saham yang tinggi dapat dipertahankan maka
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kepercayaan investor terhadap emiten juga semakin tinggi dan hal ini dapat

menaikkan nilai emiten.Sebaliknya, jika harga saham mengalami penurunan

terus menerus berarti dapat menurunkan nilai emiten dimata investor.

(Zuliarni, 2012)

Harga saham merupakan salah satu faktor bagi investor dalam

pengambilan keputusan. Pembentukan harga saham melalui mekanisme

permintaan dan penawaran di pasar modal, kinerja atau prospek keuangan

suatu perusahaan yang baik pada masa yang akan datang diharapkan juga

akan menarik minat para investor untuk membeli saham sehingga nantinya

akan meningkatkan harga saham.

Husnan (2009) mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan umum

yang sering digunakan investor untuk menganalisis dan menilai saham di

pasar modal, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.Analisis ternikal

adalah analisis yang mencoba memperkirakan harga saham (kondisi pasar)

dengan mengamati perubahan harga saham tersebut, dimana tidak

memperhatikan kebijkasanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan penjualan perusahaan, pertumbuhan laba, perkembangan

tingkat bunga dan sebagainya yang mempengaruhi harga saham (kondisi

pasar).Analisis fundamental adalah analisis yang mencoba memperkirakan

harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-

faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan
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datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga

diperoleh taksiran harga saham.

Pada analisis fundamental pendekatan utama yang digunakan oleh

para analis sekuritas adalah informasi laporan keuangan yang membantu

dalam pengambilan keputusan investasi.Informasi ini berupa informasi

akuntansi yang terangkum dalam laporan keuangan yang menyajikan

informasi untuk pengambilan keputusan berbagai pihak.Bentuk informasi

laporan keuangan tersebut berupa rasio-rasio yang digunakan untuk

mengukur prestasi keuangan perusahaan yang dipublikasikan untuk

kepentingan investor.Laporan keuangan dapat diukur dan diinterpretasikan

oleh rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu rasio Return On Equity (ROE). Debt to Equity Ratio (DER), Price

Earning Ratio (PER), dan Earning Per Share (EPS).

Penelitian yang menggunakan variabel fundamental telah banyak

dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah Artha dkk (2014) yang

melakukan penelitian analisis fundamental, teknikal, dan makro ekonomi

harga saham sektor pertanian, yang menyimpulkan bahwa EPS, BVP, PER,

ROA, ROE, PBV, dan DER berpengaruh terhadap harga saham.Marlina

(2010), dalam penelitiannya menyatakan bahwa EVA, ROA, BEP, dan NPM

tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan ROE berpengaruh

positif terhadap harga saham.
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Zuliarni (2012), dalam penetiliannya Pengaruh Kinerja Keuangan

Terhadap harga Saham Perusahaan Mining and Mining Service Di Bursa Efek

Indonesia (BEI) menyimpulkan bahwa variabel ROA, PER, dan DPR

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.Beberapa penelitian lain yang

juga dilakukan oleh Priatinah dan Kusuma (2012) yang menggunakan sampel

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2008 – 2010

menyatakan bahwa hasil penelitiannya variabel ROI, EPS, dan DPS

berpengaruh positif terhadap harga saham secara parsial maupun secara

simultan.

Penelitian Takarini dan hendrarini (2011), Rasio Keuangan dan

Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta

Islamic Indeks, menyimpulkan bahwa NPM, ROE, tidak berpengaruh

terhadap harga saham, sedangkan QR, dan DER berpengaruh negatif

terhadap harga saham.Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti

empiris apakah variable fundamental meliputi Return On Equity (ROE), Debt

to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), dan Earning Per Share

(EPS) mempunyai pengaruh terhadap harga saham.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :
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1. Apakah ROE, DER, PER, dan EPS secara simultan berpengaruh terhadap

harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

2. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ?

3. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap harga

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ?

4. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh negatif terhadap harga

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

5. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ?

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan pada :

1. Variabel fundamental dibatasi pada Return On Equity (ROE), Debt to

Equity Ratio( DER), Price Earning Ratio (PER), dan Earning Per Share

(EPS).

2. Perusahaan manufaktur yang digunakan adalah perusahaan manufaktur

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 –

2013.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji pengaruh ROE, DER, PER, dan EPS secara simultan

terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
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2. Untuk menguji pengaruh positif Return On Equity (ROE) terhadap harga

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

3. Untuk menguji pengaruh negatif Debt to Equity Ratio (DER) terhadap

harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

4. Untuk menguji pengaruh negatif Price Earning Ratio (PER) terhadap

harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

5. Untuk menguji pengaruh positif Earning Per Share (EPS terhadap harga

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai

variabel fundamental yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan.

2. Bagi Investor.

Membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan

dananya yang berupa saham pada sebuah perusahaan.

3. Bagi Emiten.

Agar pihak manajemen perusahaan lebih meningkatkan kinerja keuangan

maupun kinerja keseluruhan perusahaan setiap tahunnya untuk

meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di perusahaannya.
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