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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan,baik dalam 

bentuk hutang atau modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, 

public authorities, maupun perusahaan swasta (Husna, 1996:3). Dengan 

demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar 

keuangan (financial market). Dalam financial market, diperdagangkan semua 

bentuk hutang dan modal sendiri, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

Pasar modal merupakan sarana yang paling efektif untuk mempercepat 

pembangunan suatu negara karena pasar modal merupakan wahan yang dapat 

menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk 

disalurkan ke sektor-sektor produktif. Pasar modal merupakan alternatif yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan 

walaupun saat ini banyak bank yang menyediakan pinjaman tetapi semua itu 

bisa terhambat karena laverage yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.  

Dalam pasar saham harga saham perusahaan sering tergantung pada 

pergerakan harga saham secara keseluruhan. Secara umum, tujuan perusahaan 

adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, terutama 
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perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana investasinya 

berasal dari pemegang saham. 

Dalam peningkatan kemakmuran para pemegang saham, manajemen 

dituntut harus mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

peningkatan harga saham perusahaan. Meningkatnya harga saham perusahaan 

akan meningkatkan pendapatan saham investor yang berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang sahamnya beredar di pasar modal 

atau telah Go Public peningkatan atau penurunan harga sahamnya juga 

ditentukan oleh kekuatan permintaan (daya beli) dan penawaran (daya jual) di 

pasar modal. Semakin banyak orang yang ingin membeli saham maka harga 

saham tersebut cenderung akan bergerak naik. Sebaliknya semakin banyak 

orang yang ingin menjual saham maka harga sagam tersebut akan bergerak 

turun. 

Nilai suatu perusahaan akan tercermin pada harga sahamnya di pasar 

modal, sehingga naik turunnya harga saham suatu perusahaan menunjukkan 

naik turunnya nilai perusahaan bagi para investor. Pergerakkan harga saham 

di pasar modal dipengaruhi oleh informasi di luar perusahaan (eksternal) dan 

informasi di dalam perusahaan (internal) termasuk di dalamnya informasi 

tentang dividen. Besarnya dividen sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah 

kas yang tersedia dalam perusahaan. Perusahaan yang labanya tinggi namun 

tidak memiliki kas yang mencukupi, tentu tidak akan sanggup membayarkan 

dividen kepada para pemegang saham. 
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Bagi investor yang melakukan analisis fundamental pada tingkat 

perusahaan, laporan keuangan merupakan satu jenis informasi yang paling 

mudah didapatkan daripada informasi lainnya. Informasi laporan keuangan 

menggambarkan perkembangan perusahaan. Dalam melakukan analisis 

fundamental pada tingkatan perusahaan, investor harus mendasarkan 

kerangka pikir dalam dua komponen utama yaitu Earning Per Share dan 

Price Earning Ratio. 

Earning Per Share merupakan besarnya laba bersih perusahaan yang 

siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya Earning 

Per Share suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan. 

Earning Per Share digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan 

mencetak laba berdasarkan saham yang dimilikinya. Sedangkan Price 

Earning Ratio merupakan rasio atau perbandingan antara harga saham 

terhadap earning perusahaan. Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh 

tinggi mempunyai Price Earning Ratio yang tinggi, tetapi sebaliknya 

perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan yang rendah dianggap 

lebih berisiko sehingga akan mempunyai Price Earning Ratioyang rendah.  

Harga saham emiten otomotif di Bursa Efek Indonesia berjatuhan pada 

perdagangan di awal pekan pada tanggal, Senin (9/3/2020), sejalan dengan 

laju indeks harga saham gabungan yang melemah 6,57%, terdalam sejak 

2008. Sentimen meluasnya penyebaran virus corona dan perang harga minyak 

menjadi ketakutan global yang menekan seluruh bursa saham dunia, termasuk 

di regional. Imbasnya, hampir seluruh sektor di BEI terbenam di zona merah. 
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Misalnya saja, emiten otomotif PT Astra International Tbk (ASII), terkoreksi 

cukup dalam 11,45% ke posisi Rp 5.025 per saham, turun 650 poin. Investor 

asing melepas kepemilikian saham Astra Rp 14,78 miliar di pasar reguler. 

Net Foreign buy tercatat Rp 1,55 miliar emiten otomotif lainnya, PT 

Indomobil Sukses Tbk (IMAS) juga mencatatkan penurunan yang cukup 

signifikan sebesar 11,76% atau 80 poin ke level Rp 600 per saham. jika 

dilihat sejak awal tahun, pelemahan saham Indomobil sebesar 48,05%/ kepala 

Divisi Komunikasi Korporat PT Astra International Tbk (ASII) Boy Kelana 

Soebroto, saat dihubungi CNBC Indonesia, mengatakan masih memonitor 

dan mengevaluasi kegiatan manufaktur Grup Astra di tengah wabah corona 

virus disease (covid-19). Pun mengenai potensi rantai pasokan (supply chain) 

yang terganggu akibat virus mematikan ini. Secara terpisah, Analisis PT 

Mirae Asset Sekuritas, Anthony Kevin menjelaskan, sektor otomotif 

menghadapi tiga tantangan sekaligus. Pertama adalah supply yang 

meliburkan karyawan dan mengganti rantai pasok secara global. Dari data 

yang dihimpun Mirae Asset Sekuritas, China menjadi salah satu dari 10 

negara tujuan impor terbesar sepanjang tahun 2019 dengan nilai impor 

sebesar US$ 44,91 miliar. Dari jumlah tersebut, 10 barang yang paling besar 

diimpor Indonesia dari China, diantaranya besi dan baja, mesin dan peralatan 

listrik. Nilainya masing-masing mencapai US$ 9,2 miliar dan US$ 2,1 miliar. 

(www.cnbcindonesia.com) 

Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang lebih 

berkonsentrasi pada produksi barang. Dalam perusahaan manufaktur peran 

http://www.cnbcindonesia.com/
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pemegang saham sangatlah penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu untuk mendapatkan modal 

dari para investor, maka perusahaan harus mampu untuk menarik para 

investor agar memilih untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. Sebelum menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, para 

investor biasanya melihat dari pergerakan harga sama perusahaan tersebut. 

Jika pergerakan harga saham perusahaan tersebut cenderung naik atau 

setidaknya stabil, maka masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada 

perusahaan tersebut, tetapi jika harga saham perusahaan tersebut fluktuatif 

atau cenderung menurun, maka dimungkinkan kinerja perusahaan tersebut 

kurang baik, dan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Salah satu alternatif investasi yang diminati oleh para investor adalah 

investasi dalam bentuk saham. saham dikenal memiliki karakteristik high 

risk-high return. Artinya saham merupakan jenis investasi yang cukup 

berisiko tinggi meskipun menjajikan keuntungan yang relatif besar. Hal ini 

disebabkan investasi saham di pasar modal sangat peka terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi, baik perubahan di dalam negeri maupun luar negeri, 

perubahan di bidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau 

peraturan, maupun perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri 

(kepemimpinan, manajemen personalia, proses produksi, pendistribusian, dan 

sebagainya). Perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun 

negatif terhadap harga saham. 
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Penelitian dengan variabel Earning Per Share terhadap harga saham 

yang diteliti oleh Jajang Badruzaman (2017) dan Muhammad Fala Dika dan 

Hiras Pasaribu (2020) menyatakan menyatakan bahwa Earning Per Share 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berikutnya adalah penelitian yang terkait dengan variabel Price 

Earning Ratio terhadap harga saham yang diteliti oleh Lidia Desiana (2017) 

menyatakan bahwa secara parsial Price Earning Ratio berpengaruh terhadap 

harga saham. Sedangkan pada penelitian dari Maria Makdalena Inge Beliani 

dan M. Budiantara (2015)  menyatakan bahwa Penelitian terkait dengan 

variabel Price Earning Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian terkait dengan variabel Devidend Payout Ratio terhadap 

harga saham yang diteliti oleh Stevanus Gatot Supriyadi dan Sunarmi (2018) 

menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa Devidend Payout 

Ratio berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 

Peneitian tarkait variabel Return On Assets terhadap harga saham yang 

diteliti oleh Neneng Tita Amalya (2018) menyatakan bahwa Return On Assets 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. sedangkan pada penlitian dari 

Gerald Edsel Yermia Egam, Ventje Ilat dan Sony Pangerapan (2017) 

menyatakan bahwa Return On Assets tidak memiliki pengaruh terhadap harga 

saham.  

Dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti mengenai 

pengaruh Earning Ratio, Price Earning Ratio,  Devidend Payout Ratio dan 

Return On Assets  terhadap harga saham. ketidakserasian hasil yang didapat 
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dari penelitian-penelitian sbelumnya mengenai pengaruh antar variabel 

tersebut membutuhkan pengujian kembali supaya bisa memperjelas hubungan 

antar variabel. 

Tabel 1.1 

TotalEPS, PER, DPR dan ROA Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2020 

Variabel  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EPS 714,82 1.235,15 590,19 1.193,18 1.046,18 827,04 

PER 116,89 50,68 85,98 49,60 92,61 129,62 

DPR 4,46 0,56 2,62 1,30 2,57 2,17 

ROA 0,16 0,35 0,19 0,34 0,34 0,31 

Harga 

Saham 14.570 16.150 17.763 23.730 22.851 23.485 

Sumber: www.idx.id data diolah 2021 

Dapat disimpulkan bahwa harga saham terjadi perubahan tiap tahunnya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham, baik yang bersifat makro 

maupun mikro ekonomi. Faktor makro ada yang bersifat ekonomi maupun 

non ekonomi. Faktor makro ekonomi terinci dalam beberapa variabel 

ekonomi, misalnya inflasi, suku bunga, kurs, valuta asing, tingkat 

pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak di pasar internasional, dan 

indeks saham regional. Faktor makro non ekonomi mencakup peristiwa 

politik domestik, peristiwa sosal, peristiwa hukum dan peristiwa politik 

internasional. Sementara itu, faktor mikro ekonomi misalnya laporan 

keuangan.  

http://www.idx.id/
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Berdasarkan uraian latar belakang serta adanya perbedaan penelitian di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat 

dengan judul “PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE 

EARNING RATIO (PER), DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) DAN 

RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM (PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN 

KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

TAHUN 2015-2020) 

4.7 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup digunakan untuk membatasi penelitian agar tidak keluar 

dari inti permasalahan. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: Earning Per Share 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout Ratio (DPR) dan 

Return On Asset (ROA). Sedangkan variabel dependen adalah Harga 

Saham. 

2. Objek penelitian yang diambil adalah pada perusahaan manufaktur yang 

ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 hingga 2020. 

 

4.8 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempenrauhi harga saham, terdapat research gap yaitu Earning Per Share 

dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada penelitian 
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Jajang Badruzaman (2017) dan Muhammad Fala Dika dan Hiras Pasaribu 

(2020). Variabel Price Earning Ratiodinyatakan secara parsial berpengaruh 

terhadap harga saham pada penelitian Lidia Desiana (2017) M. Budiantara 

(2015). Variabel Devidend Payout Ratio dinyatakan secara parsial 

menunjukkan bahwa Devidend Payout Ratio berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham pada penelitian Stevanus Gatot Supriyadi dan Sunarmi 

(2018). Variabel Return On Assets dinyatakan bahwa berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada penelitian Neneng Tita Amalya (2018). Namun 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gerald Edsel Yermia Egam, 

Ventje Ilat dan Sony Pangerapan (2017) menyatakan bahwa Return On Assets 

tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Dengan adanya perbedaan 

hasil penelitian maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang 

mempengaruhi harga saham. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

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

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia? 
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3. Apakah Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa 

Efek Indonesia? 

4. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia? 

5. Apakah Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan Return On Asset (ROA) secara simultan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia? 

4.9 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui jawaban dari penelitian, dan tujuan penelitian 

dapat dilihat seperti dibawah ini: 

1. Untuk menguji pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa 

Efek Indonesia 

2. Untuk menguji pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di 

Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk menguji pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di 

Bursa Efek Indonesia 
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4. Untukmenguji pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa 

Efek Indonesia 

5. Untuk menguji pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Dividend Payout Ratio (DPR) dan Return On Asset (ROA) secara 

simultan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia 

4.10 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi 

pembangunan ilmu ekonomi di bidang pasar modal dan manajemen 

keuangan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan 

informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber 

pustaka yang telah ada.  

2. Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pelaku pasar modal dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, 

bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang harus diambil harga 

saham yang diterbitkan dapat memberikan tingkat keuntungan maksimal 

bagi investor. 

 

 


