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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

UU Pasar modal No. 8 Tahun 1995 mengemukakan bahwa pasar modal 

merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek 

(Zakapedia, 2014). Dalam perekonomian Indonesia, pasar modal terdiri atas dua 

fungsi yaitu fungsi ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi yang dimaksud adalah 

dimana pasar modal memberikan fasilitas yang mempertemukan dua belah pihak 

yaitu investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dalam menanam modal 

di bursa efek dan issuer sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk menanam 

modal. Fungsi keuangan yang dimaksud adalah dimana pasar modal memberikan 

kesempatan untuk menerima suatu imbalan atau return bagi investor disesuaikan 

dengan jenis dan kriteria investasi yang dipilih. Pasar modal memiliki peran penting 

yang merupakan sumber alternatif pendanaan yang berisifat operasional bagi 

perusahaan seperti dalam hal penjualan saham dan menerbitkan obligasi. 

Harga saham adalah salah satu petunjuk paling penting disediakan sebagai 

penentuan keputusan bagi para investor untuk melakukan investasi atau tidak pada 

saham tertentu. (Gill et al, 2012). Harga saham bisa naik dan turun dalam 

menanggapi fluktuasi nilai-nilai endogen dan variabel eksogen dalam suatu 

industri, berasal dari kebijakan pemerintah, timbul dari strategi yang diterapkan 

oleh pesaing atau sebagai akibat dari reaksi diterbitkannya indikator kinerja 

keuangan dan kekuatan pasar dari permintaan dan penawaran (Inyiama & Ozouli, 

2014). 
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Pergerakan harga saham yang baik menunjukkan bahwa perekonomian 

Negara tersebut sedang meningkat. Begitu juga dengan saham Bank yang masih 

menarik para investor di 2017. Sejak November 2016, pergerakan saham PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sudah mencapai hingga 9,06% sedangkan PT Bank 

Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengalami peningkatan sebesar 6,89% (Nisaputra, 

2016).  

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan semua perusahaan 

tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Dasar pertimbangan IHSG antara 

lain jika jumlah saham perusahaan tercatat tersebut yang dimiliki oleh publik (free 

float) relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan 

harga saham perusahaan tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran 

pergerakan IHSG. Delapan dari sembilan sektor pada IHSG ditutup melemah pada 

awal September 2018, dengan sektor industri dasar mencatat pelemahan terdalam 

sebesar 2,45% disusul sektor infrastruktur yang melemah 1,90%, sektor konsumer 

menguat 0,26% (Nugroho, 2018).      

 Dalam pasar saham terdapat dua istilah yaitu bullish dan bearish. Bullish 

adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami peningkatan yang 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di suatu negara yang biasanya dilambangkan 

dengan banteng. Kondisi ini seperti pertumbuhan laba perusahaan. Bearish adalah 

suatu kondisi di mana pasar sedang mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi yang melemah yang biasanya dilambangkan dengan 

beruang. Kondisi ini seperti laba perusahaan yang tumbuh negatif  
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Laporan keuangan merupakan informasi untuk menggambarkan dan 

memberikan penilaian prestasi kerja perusahaan sehingga penjelasan tersebut dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan saat berinvestasi. Laporan 

keuangan perusahaan terdiri dari lima bagian yaitu balance sheet, income 

statement, statement of cash flow, statement of changes in equity, notes to the 

financial statements. Balance sheet adalah laporan yang memberi gambaran posisi 

keuangan antara lain aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada 

periode tertentu. Income statement dapat mencerminkan hasil usaha perusahaan 

mengalami profit atau kerugian pada periode tertentu. Statement of changes in 

equity adalah laporan yang memberikan gambaran naik turunnya aktiva bersih pada 

periode tertentu. Statement of cash flow menggambarkan pemasukan dan 

pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan pada periode tertentu serta dapat 

mengetahui apakah uang perusahaan mencukupi untuk membagi dividen. Notes to 

the financial statement memberikan gambaran umum perusahaan, kebijakan 

akuntansi, pos-pos laporan keuangan dan lainnya (Devsaran, 2018).  

 Dalam menganalisis data keuangan terdapat beberapa teknik, salah satu di 

antaranya adalah analisis rasio keuangan dimana melakukan sebuah perbandingan 

data kuantitatif yang tercantum dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi 

keuangan suatu perusahaan serta menilai prestasi kerja perusahaan dalam periode 

tertentu (Sanjaya, 2015). Pada dasarnya, rasio keuangan dibagi menjadi lima 

kelompok yaitu liquidity ratio, activity, debt, profitability dan market. (Gitman, 

2012).     
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 Berdasarkan gambaran umum di atas, maka penulis akan melakukan 

pembahasan lebih detail dengan judul “Analisis Pengaruh Dividen, Rasio Pasar 

dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”.     

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berikut penjabaran masalah yang dapat diklasifikasi berdasarkan gambaran 

umum diatas: 

1. Apakah pengaruh DPS sebagai rasio dividen terhadap harga saham?  

2. Apakah pengaruh Rasio Pembayaran Dividen sebagai rasio dividen terhadap 

harga saham?  

3. Apakah pengaruh Rasio Hasil Dividen sebagai rasio dividen terhadap harga 

saham?  

4. Apakah pengaruh Rasio Harga Produktif sebagai rasio pasar terhadap harga 

saham?  

5. Apakah pengaruh BVPS sebagai rasio pasar terhadap harga saham?  

6. Apakah pengaruh ROE sebagai rasio profitabilitas terhadap harga saham?  

7. Apakah pengaruh EPS sebagai rasio profitabilitas terhadap harga saham?  

8. Apakah pengaruh Tingkat Pengembalian Aset sebagai rasio profitabilitas 

terhadap harga saham?  
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1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Berikut tujuan dari riset berdasarkan uraian masalah yang diidentifikasi di 

atas: 

1. Untuk mengetahui DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui Rasio Pembayaran Dividen mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham.  

3. Untuk mengetahui Rasio Hasil Dividen berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

4. Untuk mengetahui Rasio Harga Produktif memiliki pengaruh signifikan 

terhadap harga saham.  

5. Untuk mengetahui Nilai Buku per Lembar Saham berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

6. Untuk mengetahui ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.  

7. Untuk mengetahui EPS mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  

8. Untuk mengetahui Tingkat Pengembalian Aset memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. 
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1.3.2 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:  

1. Perusahaan  

Manfaat bagi perusahaan adalah dapat memaksimalkan keberhasilan 

perusahaan dan membandingkan dengan perusahaan lain sebagai bahan 

evaluasi dalam mengelola kekayaan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan 

perlu meningkatkan laporan keuangan dalam perkembangan perusahaan 

sehingga investor akan berminat untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan. Membantu seorang pemimpin perusahaan dalam mengambil 

kebijakan dan keputusan selanjutnya terutama hal-hal yang berkaitan 

dengan harga saham di masa yang akan datang untuk perkembangan 

perusahaan.     

2. Investor  

Indikator penting berupa informasi ataupun prediksi harga saham suatu 

perusahaan menjadi pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan 

modal pada bursa efek perusahaan tersebut. Di sisi lain, juga dapat dilihat 

dari keberhasilan suatu  perusahaan dalam mengelola kekayaannya.      

3. Akademik  

Dalam penelitian ini dapat memperluas sudut pandang dan wawasan 

mahasiswa terhadap perbandingan antara pendidikan dan dunia kerja yang 

berkaitan dengan pasar modal terdapat berbagai pokok permasalahan yang 

muncul. Dapat menjadikan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah 

dipelajari dan menjadikan referensi penelitian selanjutnya.      
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar terdapat uraian pembahasan yang terdiri dari lima bab 

antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Mengidentifikasikan landasan latar belakang, permasalahan sebuah 

riset, tujuan, dan manfaat riset ini.  

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menmberikan penjelasan beberapa teori para ahli dan peneliti 

sebelumnya yang digunakan sebagai dasar untuk mengatasi masalah 

penelitian. Pada bab ini peneliti akan memfokuskan pada referensi-

referensi yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitiannya dalam melakukan riset.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjabarkan mengenai gambaran sebuah riset, obyek, variabel, 

metode pengumpulan dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjabarkan pembahasan secara rinci yang berhubungan dengan 

analisis-analisis penelitian yang dilakukan.     
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Memuat ringkasan peneliti terhadap hasil pengujian penelitian ini. 

Keterbatasan menguraikan kekurangan-kekurangan penelitian 

peneliti dan rekomendasi memuat berbagai pertimbangan untuk 

peneliti yang akan meneliti sebagai referensi untuk hipotesisnya. 
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