
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal sudah sangat berkembang dengan pesat dalam waktu beberapa 

tahun ini dan juga membuat perusahaan yang telah go public saling berkompetisi. 

Pasar modal menjadi tempat dimana perusahaan-perusahaan dapat mencari 

sumber dana baru dari orang yang menginvestasikan dananya atau yang lebih 

sering disebut dengan investor.   

Pasar modal menurut Azis, Mintarti, dan Nadir (2015) merupakan pasar 

dimana berbagai sarana keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan 

baik ekuiti (saham), surat utang (obligasi), reksanada, instrumen derivative 

maupun instrumen lainnya. Menurut Fahmi (2015) pasar modal merupakan 

tempat dimana berbagai pihak khusus menjual saham dan obligasi dengan tujuan 

dari hasil penjualan saham dan obligasi tersebut nantinya akan dipergunakan 

sebagai memperkuat modal perusahaan  atau untuk tambahan dana. 

Investor dapat diartikan sebagai orang yang menanamkan dananya dalam 

perusahaan dan mencari pengembalian melalui penanaman dana tersebut dalam 

bentuk pendapatan dividen ataupun selisih harga penjualan dengan harga beli 

saham tersebut. Investor biasanya melakukan analisa terhadap perusahaan yang 

akan diinvestasikannya melalui laporan keuangan perusahaan. Kinerja dari 

perusahaan tersebut juga dinilai oleh investor dalam pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi. Kinerja yang baik pada suatu perusahaan akan menarik 
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perhatian para investor agar dapat menanamkan dana dalam perusahaan tersebut. 

Selain itu, harga saham juga menjadi perhatian utama para investor. 

Harga saham dapat terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kekurangan 

permintaan, maka harga saham akan cenderung turun. Sebaliknya, apabila 

kekurangan penawaran maka harga saham cenderung naik. Harga saham sebagai 

dasar untuk investor dalam melakukan investasi. Harga saham merupakan salah 

satu indikator bagi investor untuk mengukur kesejahteraan pada pemegang saham. 

BEI memiliki beberapa indeks sebagai acuan perdagangan seperti Indeks 

LQ-45, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Jakarta Islamic Index dan Indeks 

Kompas 100. Indeks Kompas 100 merupakan salah satu indeks yang dikeluarkan 

oleh BEI yang diperkirakan mewakili sekitar 70%-80% dari total nilai kapitalisasi 

pasar pada seluruh saham yang tercatat di dalam BEI.  

Saham merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dalam keuangan. 

Beberapa waktu terakhir ini, saham mulai melemah. Banyak perusahaan yang 

sahamnya menurun dikarenakan banyaknya penjualan terhadap saham perusahaan 

tersebut. grafik dari Kompas 100 dari Desember 2017 – Maret 2018 dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Grafik Indeks Kompas 100 (2017-2018), sumber: 

http://www.seputarforex.com 

 
 Dapat dilihat dari Gambar 1.1 di atas, indeks Kompas 100 mulai naik pada 

Januari 2018 dan mencapai puncaknya dan semakin menurun di bulan Februari 

2018. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul ”Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Harga Saham Kompas 

100 ” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah 

a. Apakah earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100? 

b. Apakah dividend per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100? 
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c. Apakah return on assets berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100? 

d. Apakah return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100? 

e. Apakah firm size berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. 

b. Untuk mengetahui pengaruh dividend per share terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. 

c. Untuk mengetahui pengaruh return on assets terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. 

d. Untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. 

e. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penulit mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

kalangan seperti: 
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a.   Perusahaan 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan sebagai bahan masukan dan juga sebagai bahan perbandingan 

atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, sehingga 

perusahaan dapat mempertimbangkan rencananya agar perusahaan dapat 

meningkatkan harga saham. 

b.   Investor 

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat 

bagi investor sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan atas faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, dimana sebelum para calon 

investor ingin menanamkan modal mereka dipasar modal. Investor juga 

harus mempertimbangan dan menganalisa yang akurat sebelum investor 

menjual, membeli, atau menahan saham mereka sehingga dapat 

meminimalisir resiko kerugian yang besar dan menghasilkan keuntungan 

bagi calon investor. 

c.   Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau 

sumber yang nantinya dapat bermanfaat bagi para akademisi untuk 

memberikan sebuah perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya 

mengenai harga saham. 
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1.4 Sistematika Penelitian 

Pada penelitian ini telah dirangkum sebanyak 5 bab yang saling 

berhubungan dengan rangkuman sebagai berikut:  

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Pada bagian pertama ini berisikan tentang latar belakang yang menjadi 

dasar peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui 

alasan mengapa penulis ingin melakukan penelitian tesebut dan apa 

saja manfaat dari penelitiannya. 

BAB II    :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian kedua ini berisikan tentang kerangka teoretis yang mana 

akan membahas penelitian atau analisis yang serupa dan yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain kerangka teoretis tedapat 

juga perumusan hipotesis yang berfungsi sebagai menerangkan secara 

singkat mengenai inti dari pada pembahasan pada penelitian ini dan 

menentukan variabel mana yang merupakan  variabel dependen dan 

independen.  

BAB III   :  METODE PENELITIAN 

Pada bagian ketiga ini berisikan tentang gambaran suatu penelitian 

yang dirancang oleh penulis, objek dari penelitian tersebut, definisi 

variabel operasional seperti variabel independen dan dependen yang 

Calvin. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Kompas 100 
UIB Repository©2019



akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk 

mengolah data, metode yang akan digunakan dalam penelitian serta 

pengujian yang akan digunakan untuk mengolah data. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian keempat ini akan membahas lebih dalam tentang hasil 

dari pengujian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap pergerakan 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar di indeks harga saham 

Kompas 100 yang dilakukan saat pengolahan data oleh peneliti, dan 

juga akan membahas mengenai hipotesis yang sebelumnya sudah 

diajukan oleh penulis pada bab sebelumnya. 

BAB V    :  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bagian kelima ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

atas penelitian yang telah dilakukan penulis dan juga rekomendasi dari 

penulis atas penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. 
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