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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan

untuk memenuhi kebutuhan dananya. Jasa – jasa perbankan memang lebih dahulu

dalam membangun perekonomian negara. Sejalan dengan eksistensi yang telah

diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah, dana perbankan

tumbuh meningkat dalam setiap tahun. Dinegara yang telah mapan, kedua lembaga

ini sangat diperlukan kehadirannya dalam mejalankan peranan memobilitas dana

untuk pembangunan. Karena itu negara yang telah berkembang mengusahakan

kehadiran pasar modal.

Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan – perusahaan akan lebih mudah

memperoleh dana sehingga kegiatan ekonomi diberbagai sektor dapat

ditingkatkan. Terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi akan menciptakan dan

mengembangkan lapangan kerja yang luas, dengan sendirinya dapat menyerap

tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga secara langsung dapat berpengaruh

dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Dalam melakukan investasi, para investor perlu mengetahui dan memilih

saham – saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal bagi

dana yang diinvestasikan. Bagi investor, pasar modal merupakan wahana untuk

menginvestasikan dananya.Investor dalam menanamkan dananya di pasar modal

tidak hanya bertujuan dalam jangka pendek tetapi juga bertujuan untuk
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memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Pendapatan yang diinginkan oleh

para pemegang saham adalah pendapatan deviden (dividenyield) dan capital gain.

Pendapatan deviden digunakan untuk mengukur jumlah dividen perlembar

saham terhadap harga saham dalam bentuk persentase. Semakin besar pendapatan

deviden, maka investor akan semakin tertarik untuk membeli saham tersebut.

Harga saham juga mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan

mencapai prestasi yang baik, maka saham tersebut banyak diminati oleh para

investor. Prestasi baik yang dicapai perusahaan dapat dilihat dalam laporan

keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan (emiten).

Emiten berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan pada periode

tertentu. Laporan keuangan ini sangat berguna bagi investor membantu dalam

mengambil keputusan investasi, seperti, menjual, membeli atau menanam saham.

Harga saham di bursa efek indonesia akan ditentukan oleh kekuatan permintaan

dan penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham

tersebut akan cenderung meningkatkan. Sebaliknya, pada saat banyak orang

menjual saham, maka harga saham tersebut cenderung akan mengalami

penurunan.

Saham yang sudah go publik sangatlah peka terhadap perubahan politik,

ekonomi, moneter baik perubahan luar negeri maupun dalam negeri.

Perubahan tersebut dapat berdampak positif yang berarti naiknya harga saham atau

berdampak negatif yang berarti turunnya harga saham sehingga memiliki

tingkat resiko yang sangat tinggi.
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Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum

diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang

menarik. Saham adalah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan

usaha di dalam suatu perusahaan perseroan terbatas menurut Haryani (2010).

Harga saham di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. antara lain,

kinerja perusahaan secara keseluruhan khususnya prospek perusahaan di masa

depan serta laba yang dihasilkan. Selain itu, dividen yang dibagikan kepada

pemegang saham, suku bunga bank, serta tingkat perubahan harga dianggap cukup

berpengaruh. Seluruh faktor fundamental tersebut dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian pada umumnya.

Didalam analisis fundamental  terdapat  beberapa  rasio  keuangan  yang dapat

mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Robbert Ang

(2004) mengelompokkan rasio keuangan kedalam lima rasio yaitu rasio likuiditas,

solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan rasio pasar. Rasio-rasio keuangan tersebut

digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari kondisi  keuangan

suatu  perusahaan  serta  dapat  memprediksi harga saham di pasar modal. Rasio

yang digunakan dalam penelitin ini yaitu rasio profitabilitas dan rasio pasar, serta

ukuran perusahaan.

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh Return On Assets (ROA)

dan Return On Equity (ROE). ROA adalah rasio yang digunakan untuk menilai

seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA

yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Jika

Return On Asset (ROA) semakin meningkat, maka kinerja perusahaan juga
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semakin membaik, karena tingkat kembalian semakin meningkat. Bahkan Ang

(2004) mengatakan bahwa Return On Asset (ROA) merupakan rasio  yang

terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada untuk memprediksi harga saham.

ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian yang

diperoleh pemilik atau pemegang saham atas investasi di perusahaan. ROE

membandingkan  besarnya laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. Semakin

tinggi nilai persentase ROE menunjukkan  bahwa kinerja  keuangan perusahaan

semakin baik, karena  berarti bisnis itu memberikan pengembalian hasil yang

menguntungkan bagi pemilik modal yang menginvestasikan modal mereka ke

dalam perusahaan.

Rasio pasar dalam penelitian ini diwakili oleh Earning Per Share (EPS) atau

laba per lembar saham juga merupakan salah satu rasio profitabilitas yang

digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui tingkat profitabilitas sebuah

perusahaan. Earning Per Share (EPS) merupakan rasio pasar modal yang

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari

setiap lembar saham biasa yang beredar. Oleh karena itu, para pemegang saham

biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan. EPS hanya

dihitung untuk saham biasa.

Faktor lain yang mempengaruhi harga saham yaitu Ukuran perusahaan (Firm

Size) merupakan salah satu alat untuk mengukur besar kecilnya perusahaan.

Variabel size atau ukuran perusahaan sangat bergantung pada besar kecilnya

perusahaan. Perusahaan besar lebih mudah memperoleh pinjaman karena nilai

aktiva yang dijadikan jaminan lebih besar dan tingkat kepercayaan bank juga lebih
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tinggi. Aktiva yang dijaminkan dapat berupa aktiva tetap berwujud serta aktiva

lainnya seperti piutang dagang dan persediaan (Wiliandri, 2011:98).

Penelitian di bidang pasar modal telah banyak dilakukan diantaranya tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Dari beberapa penelitian yang

telah  dilakukan  terdapat  perbedaan  tentang variabel-variabel independen yang

dipilih dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.  Diantara  penelitian terdahulu

yang memberikan kesimpulan yang berbeda antara lain:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ina Rinati (2008) dan Cerlienia

Juwita (2013) menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh

signifikan terhadap harga saham, namun berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Leon, F (2011) dan Astri Wulan Dini serta Iin

Indarti (2011) bahwa variabel ROA tidak berpengaruh signifikan

terhadap harga saham.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astri Wulan Dini serta Iin Indarti

(2011) dan Cerlienia Juwita (2013) menunjukkan bahwa variabel ROE

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ina Rinati (2008) bahwa variabel ROE

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leon, F (2011), Cerlienia Juwita

(2013) dan Tamara Oca Viandita, Suhadak dan Achmad Husaini (2012)

menunjukkan bahwa variabel EPS berpengaruh signifikan terhadap

harga saham, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
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Nicky Nathaniel (2008) bahwa variabel EPS tidak berpengaruh

signifikan terhadap harga saham.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamara Oca Viandita, Suhadak

dan Achmad Husaini (2012) menunjukkan bahwa variabel Size

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sofilda dan Subaedi (2006) bahwa

variabel Size tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Secara teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

Return On Asst, Return On Equity, Earning Per Share dan ukuran perusahaan

tersebut memiliki hubungan dengan harga saham. Penelitian mengenai harga

saham telah banyak dilakukan mengingat pentingnya faktor fundamental dalam

mempengaruhi nilai harga saham. Namun berdasarkan bukti empiris yang

menghubungkan faktor-faktor fundamental dengan harga saham masih

menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penelitian

lanjutan untuk membuktikan bagaimana pengaruh ROA, ROE, EPS dan ukuran

perusahaan terhadap harga saham terutama pada LQ45.

Perusahaan yang diteliti adalah semua perusahaan yang terdaftar diLQ45 pada

Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, karena perusahaan yang termasuk

dalam perusahaan LQ45 merupakan perusahaan terpilih berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan pihak Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan LQ45

dikarenakan perusahaan ini juga mempunyai kinerja keuangan dan prospek
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pertumbuhan perusahaan yang bagus serta merupakan saham yang paling likuid

di Bursa Efek Indonesia

Di dalam perusahaan LO45 terdapat 42 perusahaan yang tereksis, Sedangkan

3 perusahaan yaitu ( Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Harum Energy Tbk. Dan

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) ini tidak tereksis dalam perusahaan LQ45,

Karena pada tahun 2009-2010 perusahaan tersebut keluar - masuk dalam

perusahaan LQ45 dan muncul  kembali pada tahun 2011-2012. Untuk lebih jelas

lagi dapat melihat lampiran 1.

Dari penjelasan diatas, maka penulis perlu mengkaji pengaruh Return On

Asset (ROA),Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Ukuran

Perusahaan (FIRM SIZE) terhadap harga saham di perusahaan  yang tercantum

dalam indeks  LQ 45 yang terdaftar di BEI, mengingat pasar modal semakin sering

menuju ke arah yang efisien sehingga semua informasi yang relevan dapat

dijadikan sebagai masukan untuk menilai harga saham. Berdasarkan hal–hal

diatas, maka diambil  judul “PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON

EQUITY, EARNING PER SHARE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP

HARGA SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA

LQ45 Periode 2009-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah :
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1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham

pada perusahaan LQ45 periode 2009 – 2012?

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

perusahaan LQ45 periode 2009 – 2012?

3. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham

perusahaan LQ45 periode 2009 – 2012?

4. Apakah Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) berpengaruh terhadap harga

saham perusahaan LQ45 periode 2009 – 2012?

5. Apakah Roa, Roe, Eps dan Size berpengaruh terhadap harga saham

perusahaan LQ45 periode 2009 – 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian

yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga

saham pada perusahaan LQ45 periode 2009-2012.

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga

saham pada perusahaan LQ45 periode 2009-2012.

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

saham pada perusahaan LQ45 periode 2009-2012.

4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) terhadap

harga saham pada perusahaan LQ45 periode 2009-2012.

5. Untuk mengetahui pengaruh Roa, Roe, Eps dan Size terhadap harga

saham pada perusahaan LQ45 periode 2009 – 2012.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi investor maupun calon investor adalah dapat menjadi bahan

pertimbangan di dalam pengambilan keputusan investasi saham

perusahaan agar dapat diperoleh harga secara optimal.

2. Bagi emiten, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai

salah satu dasar pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dalam

bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimumkan pemegang

saham, sehingga saham perusahaannya dapat terus bertahan dan

mempunyai return yang besar.

3. Bagi mahasiswa/I, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan

referensi dalam menambah wacana pengetahuan khususnya yang

berhubungan dengan Return On Asset (ROA), Return On Equity

(ROE), Earning Per Share (EPS) dan Ukuran Perusahaan (FIRM

SIZE).

1.5 Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya maka penulis memfokus

penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012 saja.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam 5 bab dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan

bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini penulis

harga saham, rasio profitabilitas, rasio pasar, ukuran perusahaan,

pandangan islam, serta penelitian terdahulu kemudian membentuk

kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi

operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek

penelitian  serta analisis data pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang dapat

digunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan untuk

penelitian selanjutnya.


