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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seorang investasi dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi 

dipasar modal, investor mempertimbangkan Return serta resiko dari saham yang 

akan dibeli atau dijual sehingga investor membutuhkan berbagai informasi untuk 

menentukan nilai dari saham yang akan dibeli atau dijual dimana informasi 

tersebut dapat berasal dari internal perusahaan ataupun berasal dari ekternal 

perusahaan. Informasi yang berasal dari internal perusahaan bisa didapatkan dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit, sedangkan informasi 

yang berasal dari luar perusahaan dapat didapatkan dari kondisi politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan lingkungan sekitar perusahaan (Haris Kristanto dan Sumani, 

2015). 

Para investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang 

paling mudah dan paling murah didapatkan dibandingkan alternatif informasi 

lainnya. Laporan keungan itu sendiri merupakan informasi akuntansi yang 

menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan, seberapa besar penghasilan 

yang diperoleh perusahaan serta transaksi- transaksi ekonomi apa saja yang telah 

dilakukan perusahaan yang bisa mempengaruhi kekayaan dan penghasilan 

perusahaan. Dengan menggunakan laporan keuangan, investor juga akan bisa 

menghitung berapa besarnya pertumbuhan Earning yang telah dicapai perusahaan 

terhadap jumlah saham perusahaan. Perbandingan antara jumlah earning (laba 
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bersih yang siap dibagikan bagi pemegang saham) dengan jumlah lembar saham 

perusahaan akan diperoleh komponen Earning per share (EPS). Bagi para 

investor informasi EPS merupakan informasi yang di anggap paling mendasar dan 

berguna, Karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan dimasa depan 

(Tandelilin, 2010:365).  

Sementara dalam melakukan investasi selalu ada resiko yang harus sesuai 

kenyataan yang ada. Banyak teori investasi yang mengatakan bahwa high risk 

high Return, yang dimana setiap investasi yang menghasilkan pengembalian 

investasi yang tinggi juga akan disertai dengan berbagai resiko yang tinggi juga. 

Selain resiko ada juga keuntungan dalam berinvestasi. Setiap penanaman investasi 

perlu dipertimbangkan apakah investasi tersebut dapat memperoleh keutungan, 

dan rasa aman untuk berinvestasi serta tingkat Return yang akan diperoleh. Return 

saham bisa positif dan negatif. Jika Return positif berarti mendapatkan suatu 

keuntungan atau mendapatkan capital again, sedangkan jika negatif maka berarti 

rugi atau mendapatkan capital lost. 

Perusahaan yang bergerak di sektor jasa kesehatan yaitu rumah sakit memiliki 

masa depan bisnis yang cerah karena kebutuhan akan kesehatan tergolong wajib 

dan mendesak. Perusahaan jasa rumah sakit juga memiliki peluang meraup 

pendapatan lebih banyak dari kerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi 

kesehatan.  

Ditengah ekonomi yang kurang stabil, perusahaan subsektor kesehatan cukup 

tahan terhadap sentimen negatif yang datang dari perlambatan ekonomi. Karena 

dengan adanya kebutuhan yang besar dari industry kesehatan yaitu Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan tumbuhnya tingkat rawat 

jalan dipercaya mampu meningkatkan margin emiten yang bergerak di sektor 

kesehatan (warta ekonomi.co.id, 2019) 

Tabel 1. 2  

Tingkat Return Saham Perusahaan Subsektor Kesehtan Periode 2013-2019 

(Dalam Rupiah) 

 

Kode Keterangan 

Tahun 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OCAP Onix Capital 

Tbk 125 0 -18 -2 0 -156 -44 

SAME 

Sarana 

Meditama 

Metropolitan 

Tbk 0 345 -195 150 -2230 -10 -310 

Sumber data diolah tahun 2020 

Sarana Onix Capital Tbk nilai Return saham menunjukkan sebesar 345 pada 

tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 perusahaan tidak mengalami tidak 

mendapat return yaitu 0. Tahun 2015 nilai Return saham mengalami penurunan 

sebesar -18. Kemudian tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 mengalami penurunan 

sebesar -2, 0, -156, dan -44. 

Sarana Meditama Metropolitan Tbk nilai Return saham menunjukkan sebesar 

0 pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 nilai Return saham mengalami 

kenaikan sebesar 345. Tahun 2015 nilai Return saham mengalami penurunan 

sebesar -195.Dan tahun 2016 Return mengalamai kenaikan 150. Kemudian tahun 

2017,2018 dan 2019 Return saham mengalami penurunan sebesar -2230, -10,310. 

Kesimpulan dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai Return saham pada 

perusahaan jasa subsektor kesehatan cenderung mengalami fluktuasi. Kenaikan 

dan penurunan ini beresiko bagi investor dalam memperhitung Return saham. Ada 
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beberapa sumber resiko yang dapat memepengaruhi besarnya resiko suatu 

investasi. Sumber-sumber tersebut antara lain: resiko suku bunga, resiko pasar, 

resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko nilai tukar 

mata uang, dan resiko negara (country risk). 

Earning per share (EPS) atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk 

pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiao 

lembar saham yang dimiliki (Irhan Fahmi, 2012:97). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aisah, dan Mandala (2016) menunjukkan bahwa hasil penelitian 

Earning per share berpengaruh negatif signifikan terhadap Return saham. 

Penelitian lain menunujukkan bahwa hasil penelitian Almira dan Wiagustini 

(2020) menunjukkan bahwa Earning per share (EPS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return saham. Dan hasil sama dikemukakan oleh Gunadi dan 

Kesuma (2015) menyatakan bahwa Earning  per share (EPS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return saham. 

Inflasi meruapakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi 

diamana harga barang-barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang 

mengalami perlemahan. Jika ini terjadi secara terus menerus maka akan 

mengakibatkan pemburukan kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mempu 

menggunncang tatanan stabilitas politik suatu Negara (Irhan Fahmi, 2012:67). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Hermuningsih (2020) 

menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif  siginifikan terhadap Return 

saham. Dan diperkuat oleh penelitian dari hasil Wiradharma dan Sudjarni (2016) 

yang menyatakan bahwa inflsi berpengaruh negatif signifikan terhadap Return 
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saham. Dan hasil berbeda dikemukakan oleh penelitian Lindayani dan Dewi 

(2016) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Return 

saham. 

Suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman dan biasanya 

dinyatakan sebagai presentase tahunan dari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi 

suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya beli 

(Ikatan Bankir Indonesia (IBI) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 

(2014:165). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiradharma dan Sudjarni 

(2016) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap 

Return saham. Penelitian lain menunjukkan bahwa hasil penelitian Suriyani dan 

Sudiartha (2018) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap Return saham.  

Pangestuti (2020:60) menyatakan bahwa Nilai tukar (Kurs) adalah catatan 

harga pasar dari mata uang asing (foreign currency) dalam harga mata uang 

domestik (domestik currency). Hasil penelitian yang dilakukan Wiradharma dan 

Sudjarni (2016) menunjukkan bahwa kurs berpengaruh terhadap positif signifikan 

terhadap Return saham. Penelitian lain menunjukkan bahwa hasil penelitian Nilai 

Tukar (Kurs) berpengaruh negatif signifikan terhadap Return saham Suriyani dan 

Sudiartha (2018). Dan diperkuat oleh penelitian dari Andyani dan Mustanda 

(2018) yang menyatakan bahwa nilai tukar (kurs) memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap Return saham. 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pengaruh  Earning  per share (EPS), Inflasi, Suku 
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Bunga, Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Jasa SubSektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2013-2019. 

 

1.2 Ruang Lingkup  

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini adalah Perusahaan Subsektor 

Kesehatan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2013- 2020 

pada Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Variabel Dependen (terikat) dan Independen (bebas) penelitian terdiri dari 

Return Saham sebagai Variabel Dependen sedangkan Earning  per share 

(EPS), Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar (Kurs) sebagai Variabel 

Independen. 

4. Penelitian ini menggunakan rentan waktu selama 7 tahun berturut turut mulai 

dari 2013-2019. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Pada perusahaan subsektor kesehatan yang menjadi obyek penelitian dalam 

hal ini menunjukkan bahwa nilai Return saham pada tahun 2013-2019 cenderung 
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mengalami fluktuasi dari tiap tahun sehingga berdampak pada kesejahteraan dari 

berbagai pihak.  

Terdapat beberapa research gap dalam penelitian ini yaitu hasil penelitain 

yang dilakukan oleh Mayuni dan Suarjaya (2018) menyatakan bahwa Earning per 

share (EPS) berpengaruh positif terhadap Return saham. Penelitian lain  

dikemukakan oleh Aisah dan Mandala (2016) menyatakan bahwa Earning per 

share (EPS) berpengaruh negatif signifikan terhadap Return saham.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Darmawan (2017) 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Return 

saham. Penelitian lain dikemukakan oleh Khasanah Darmawan (2018) 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Return saham. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Darmawan (2017) 

menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Return saham. Penelitian lain dikemukakan oleh Haryani dan Priantinah (2018) 

menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap retrun 

saham. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Wijaya (2018) menyatakan 

bahwa Nilai Tukar (Kurs) berpengaruh postitif signifikan terhadap Return saham. 

Penelitian lain dikemukakan oleh Dewi dan Artini (2019) menyatakan bahwa 

Kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap retrun saham. 

Sesuai dengan yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Pengaruh Earning  per share (EPS) Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana Pengaruh Inflasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana Pengaruh Suku Bunga Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia? 

4. Bagaimana Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia?  

5. Bagaimana pengaruh Earning  Per Share (EPS), Inflasi, Suku Bunga, Dan 

Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Jasa Subsektor 

Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2019 

secara simultan ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis Pengaruh Earning  per share (EPS) Terhadap Return 

Saham Pada Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2013-2019 

2. Untuk menganalisis Pengaruh Inflasi Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2013-2019 
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3.  Untuk menganalisis Pengaruh Suku Bunga Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2013-2019 

4. Untuk menganalisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  Tahun 2013-2019 

5. Untuk menganalisis pengaruh Earning  Per Share (EPS), Inflasi, Suku Bunga, 

Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Jasa 

Subsektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)  Tahun 

2013-2019 secara simultan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain : 

1) Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan 

memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh Earning  per share 

(EPS), Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai tukar (Kurs) terhadap Return Saham 

b. Bagi Peneliti Selanjunya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 
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2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semua variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen maka, diharapkan dapat 

dijadikan subjek pertimbangan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan 

variabel- variabel observasi ini untuk meningkatkan Retun Saham 

perusahaan dan sebagai subjek mengevaluasi dan meningkatkan kinerja 

manajemen ke depannya. 

b. Bagi Investor 

Bagi seorang investor hasil penelitian ini menyatakan bahwa semua 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen maka 

diharapakan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dam berinvestasi pada suatu perusahaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


