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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mendapatkan laba yang besar adalah tujuan dari melakukan investasi. 

Hingga saat ini dari banyak jenisnya investasi, saham merupakan investasi yang 

menguntungkan bagi investor. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya 

teknologi dimana investor dapat mendapatkan informasi seputar kinerja 

perusahaan dengan mudah, cepat, dan lengkap. Oleh sebab itu, dengan 

kemudahan inilah membuat investor lebih memilih untuk menginvestasikan dana 

untuk membeli saham dengan melihat kinerja yang dimiliki perusahaan. 

Dalam melakukan investasi, banyak pertimbangan yang diambil oleh 

investor dalam berinvestasi salah satunya adalah pergerakan harga saham dan 

kinerja sebuah perusahaan. Definisi dari harga saham adalah nilai yang muncul 

karena pergerakan supply dan demand di pasar saham. Pergerakan harga saham 

ini yang diperhitungkan investor dalam melakukan investasi.  

Menurut Husnan (2009), harga saham didefinisikan sebagai nilai sekarang 

yang didapat dari profit perusahaan yang kemudian akan didistribusikan kepada 

investor. Pergerakan harga saham selalu mengalami fluktasi, hal inilah yang 

digunakan investor untuk mendapatkan keuntungan. 

Hukum penawaran dan permintaan dapat mempengaruhi fluktasi harga 

saham. Dimana saat jumlah permintaan investor terhadap saham tinggi maka nilai 

saham yang ditawarkan oleh akan tinggi begitu dengan sebaliknya jika 

permintaannya rendah maka harga saham yang ditawarkan ikut rendah. Namun 

ada 2 faktor yang dapat menentukan naik turunnya harga saham. 
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Faktor eksternal bisa menentukan naik turunnya harga saham tiap 

perusahaan. Faktor eksternal ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun contohnya 

kondisi politik, ekonomi, dan fenomena alam. Oleh karena itu, faktor eksternal ini 

dapat membuat keraguan bagi investor dalam melakukan investasi. Kemudian 

faktor lainnya yang menentukan harga saham adalah faktor internal dari 

perusahaan. Faktor internal ini merupakan kinerja peusahaannya seperti profit, 

pertumbuhan asset, dan rasio keuangan lainnya. Rasio keuangan dilihat melalui 

laporan finansial setiap perusahaan seperti Dividend per Share, Return on Assets, 

Dividend Payout Ratio, Earning per Share, Return on Equity, dan Price Earning 

Ratio.  

ROA merupakan rasio finansial yang dapat menilai kapabilitas perusahaan 

untuk mengelola asset sehingga dapat menghasilkan laba. Dalam hal ini, ROA 

yang tinggi adalah sinyal positif untuk investor yang berinvestasi. ROE dapat 

digunakan mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelolah modal yang 

dimiliki untuk menghasikan profit yang telah diivestasikan oleh stockholders. 

 EPS adalah sebuah laba bersih yang didistribusikan perusahaan kepada 

stockholders. Karena itu, EPS yang tinggi dapat menarik banyak investor. Price 

Earning Ratio juga mampu  mempengaruhi  harga saham, karena investor sering 

memanfaatkan Price Earning Ratio untuk menentukan apakah harga saham sudah 

tepat dengan membandingkan laba per saham. 

DPS merupakan profit yang ditawarkan perusahaan kepada stockholders. 

Oleh karena itu, DPS yang tinggi dapat menaikkan value sebuah saham. Hal ini 

disebabkan penambahan jumlah investor yang membeli saham. Dividend Payout 

Ratio adalah rasio dimana investor dapat mengetahui besarnya laba bersih yang 
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akan dibagikan oleh perusahaan. DPR yang tinggi dapat menarik investor karena 

laba bersih akan ikut tinggi sehingga harga saham akan meningkat karena 

banyaknya pemintaan dari investor. Pembagian dividen tunai sangat penting untuk 

investor, karena pembagian dividen merupakan sebuah hasil keuntungan dari 

sebuah investasi.  

Gambar 1.1 

 

Nilai rata-rata harga saham dan DPS dari 98 sampel perusahaan yang diambil 

 

 
Sumber : www.idx.co.id (2019) 

 

Gambar 1.1 merupakan kondisi dari nilai rata-rata harga saham dengan 

DPS dari 98 sampel perusahaan yang diambil pada penelitian ini. Contoh dari 

fenomena ini terjadi pada PT. Astra Agro Lestari Tbk mengalami peningkatan 

signifikan pada DPS sebesar 69,8% pada tahun 2017. Namun harga saham PT. 

Astra Agro Lestari 2017 mengalami penurunan dari Rp. 16.775 menjadi Rp. 

13.150 diakhir tahun 2017. Dimana seharusnya jika DPS yang meningkat dapat 

menarik investor untuk membeli saham PT. Astro Agro Lestari sehingga harga 

saham PT. Astro Agro Lestari ikut naik. Adapun kasus lainnya yang dialami oleh 

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang mengalami depresisasi pada DPS 
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dari Rp. 396 ditahun 2015 menjadi Rp. 332,5 ditahun 2016 tetapi harga saham PT. 

Adira Multi Finance Tbk mengalami peningkatan secara signifikan dari Rp. 3.470 

menjadi Rp. 6.750. 

Laba per saham yang tinggi dapat meningkatkan harga saham setiap 

perusahaan. Namun pada Tabel 1.1 merupakan kondisi yang dialami perusahaan 

yang mengalami peningkatan laba per saham tetapi harga saham terdepresiasi. 

Tabel 1.1 

 

Perbandingan harga saham dan EPS perusahaan BEI 

 

Nama Perusahaan Tahun 
Harga 

Saham 
EPS 

PT. Arwana Citramulia Tbk 2016 520 12,32 

PT. Arwana Citramulia Tbk 2017 342 16 

PT. Asuransi Bintang Tbk 2014 950 56 

PT. Asuransi Bintang Tbk 2015 440 162 

PT. Gudang Garam Tbk 2014 60700 2790 

PT. Gudang Garam Tbk 2015 55000 3345 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2016 7925 472 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2017 7625 475 

PT. Asuransi Ramayana Tbk 2016 2690 295 

PT. Asuransi Ramayana Tbk 2017 2280 284 

 

Sumber : www. idx.co.id (2019) 

Pada tahun 2017, PT. Arwana Citramulia Tbk mengalami peningkatan 

laba per saham sebesar Rp. 3,68 tetapi harga saham perusahaan justru mengalami 

depresisasi. Sama halnya dengan PT. Asuransi Bintang Tbk yang mengalami hal 

yang serupa ditahun 2015 mengalami peningkatan signifikan pada laba per 

sahamnya tetapi harga saham dari PT. Asuransi Bintang Tbk mengalami 

depresiasi yang sangat signifikan.  

PT. Gudang Garam Tbk adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi 

rokok mampu membagikan laba bersih per sahamnya sebesar Rp. 3.345 di tahun 
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2015. Jumlah ini mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya sebesar 

9,04% tetapi kondisi harga saham PT. Gudang Garam Tbk justru mengalami 

depresiasi. Kasus lainnya seperti, PT. Indofood sukses makmur Tbk mampu 

membagikan laba bersih per sahamnya sebesar Rp. 475 di tahun 2017 jumlah ini 

lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 472 tetapi harga saham PT. 

Indofood sukses makmur Tbk terdepresiasi dari Rp. 7.925 menjadi Rp. 7.625. 

Pada tahun 2017, PT. Asuransi Ramayana Tbk membagikan dividen 

sebanyak Rp. 20,71 miliar kepada pemegang sahamnya dimana pendapatan per 

sahamnya senilai Rp. 96,53. Namun harga saham PT. Asuransi Ramayana Tbk 

mengalami penurunan dari Rp. 2.690 menjadi Rp. 2.280 diakhir tahun 2017. 

Padahal pada tahun 2016, PT. Asuransi Ramayana Tbk membayar dividen kepada 

pemegang sahamnya hanya Rp. 20,38 miliar. 

PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk membagikan dividen sebanyak Rp. 23,98 

miliar kepada pemegang sahamnya ditahun 2016. Namun di tahun 2017 PT. 

Jasuindo Tiga Perkasa mengalami kenaikan signifikan dalam pembagian dividen 

sebesar Rp. 49,67 miliar tetapi harga saham turun dari Rp. 308 menjadi Rp. 274 

diakhir tahun 2017. 

Dari isu yang dikumpulkan diatas terkait naik turunnya harga saham 

membuat penulis meneliti apakah fluktasi harga saham memiliki interaksi dengan 

faktor internal perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh ROA, ROE, EPS, PER, dan 

Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah : 

1.  Dapatkah DPS mempengaruhi harga saham perusahaan BEI? 

2.  Dapatkah DPR mempengaruhi harga saham perusahaan BEI? 

3.  Dapatkah ROA mempengaruhi harga saham perusahaan BEI? 

4.  Dapatkah ROE mempengaruhi harga saham perusahaan BEI? 

5.  Dapatkah EPS mempengaruhi harga saham perusahaan BEI? 

6.  Dapatkah PER mempengaruhi harga saham perusahaan BEI? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 

1. Menentukan apakah DPS mempengaruhi harga saham perusahaan BEI. 

2. Menentukan apakah DPR mempengaruhi harga saham perusahaan BEI. 

3. Menentukan apakah ROA mempengaruhi harga saham perusahaan BEI. 

4. Menentukan apakah ROE mempengaruhi harga saham perusahaan BEI. 

5. Menentukan apakah EPS mempengaruhi harga saham perusahaan BEI. 

6. Menentukan apakah PER mempengaruhi harga saham perusahaan BEI. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dapat digunakan oleh 

perusahaan, investor dan akademisi. 
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1. Bagi perusahaan 

Meningkatkan pemahaman perusahaan tentang dampak PER, ROE, EPS, 

ROE, dan kebijakan dividen terhadap harga saham perusahaan terbukan 

yang terdapat di BEI. 

2. Bagi Investor 

Dalam berinvestasi, investor bisa menggunakan studi ini menjadi referensi 

dan informasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan. 

3. Bagi akademisi 

Informasi dan referensi yang ada dalam observasi ini dapat dimanfaatkan 

bagi peneliti berikutnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini memiliki penataan pembahasan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan latar belakang observasi yang diuji, 

perumusan masalah penelitian, objektif, manfaat, dan penataan 

yang digunakan. 

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini meliputi landasan teori penelitian sebelumnya yang 

berfungsi sebagai kerangka kerja atau referensi untuk penelitian 

ini. Bagian ini juga membahas penelitian pendahulunya serta 

menerangkan variabel terikat, koneksi yang terjadi antara 

variabel, model dan metode penelitian yang digunakan, dan 

formula hipotetis. 

Ricky. Pengaruh EPS, ROA, ROE, PER, dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository © 2019



8 

 
Universitas International Batam 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bagian ini meliputi objektif penelitian, penjelasan variabel 

bebas dan terikat yang ditetapkan, teknik pengkolektifan data, 

metode yang dipakai dalam analisa data yaitu yang meliputi uji 

outlier, uji statistik deskriptif, dan uji regresi data panel. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meliputi hasil dari uji pengumpulan data. Adapun 

hasilnya adalah: uji outlier, uji regresi data panel, dan uji 

statistik deskriptif. 

 BAB V   :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini meliputi menyimpulkan sebuah konklusi dari hasil 

observasi yang telah dilaksanakan, keterbatasan pada observasi 

ini, dan menambahkan beberapa rekomendasi yang mampu 

membantu peneliti lainnya. 
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