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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Harga saham sering kali menjadi barometer untuk kesehatan perusahaan. 

Harga saham perusahaan mencerminkan persepsi investor tentang kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan dan menumbukan laba di masa depan. Semakin 

tinggi harga saham, maka investor akan semakin optimis tentang prospek 

perusahan, jadi harga saham dapat di definisikan juga sebagai gambaran dari 

kesejahteraan perusahaan. Nilai saham yang menurun mencerminkan future 

recession, sedangkan peningkatan harga saham menunjukkan adanya peningkatan 

produktivitas, kinerja, dan efisiensi perusahaan. Perusahaan terbuka, terutama 

yang menghimpun modal dari masyarakat akan berfokus dalam meningkatkan 

harga sahamnya dengan kegiatan operasional atau non-operasional yang 

dilakukan perusahaan (Setiawan, 2008). 

Sebagai investor, peningkatkan harga saham perusahaan yang di invest 

berarti juga peningkatan kekayaan pada investor. Tujuan utama pemegang saham 

adalah untuk memperoleh keuntungan (return) sebesar-besarnya. Return atau 

imbal hasil adalah salah satu tolak ukur besarnya keuntungan yang dihasilkan dari 

suatu saham. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan, maka 

perusahaan akan membagikan pendapatannya dengan para pemegang saham, 

salah satu bentuknya adalah dividend. Dividend merupakan hak yang dibayarkan 

perusahaan kepada pemilik saham sebagai reward karena kesediaan investor 

untuk menanamkan dananya ke perusahaan. Tidak semua dividen dibagikan
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dalam bentuk tunai, adapun keadaan dividen investor di bagikan dalam bentuk 

penambahan saham.  

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan harga saham naik atau turun bisa 

berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Faktor internalnya dapat meliputi 

kebijakan manajemen perusahaan, perkembangan perusahaan dari sisi aset 

maupun modal, dan juga kinerja perusahaan. Faktor eksternal melipuli kebijakan 

pemerintah, inflasi, serta penggabungan usaha (business combination). Selain 

faktor eksternal dan internal, harga saham akan sangat terpengaruhi dengan supply 

dan demand pasaran. Harga saham akan semakin meningkat apabila banyak 

investor yang membelinya dan vice versa. Berdasarkan deskripsi diatas dapat 

dikatakan tingkat fluktuasi harga saham sangat tinggi, dan perubahan harga saham 

terjadi setiap hari. 

Cara lain yang bisa digunakan untuk menilai harga saham adalah dengan 

menilai berdasarkan faktor fundamental dan teknikal. Menurut Sharma (2011), 

terdapat 2 jenis cara memprediksi harga saham ialah fundamental approach 

berserta technical approach. Fundamental approach memprediksi harga saham 

berlandaskan faktor finansial, lingkungan dan keputusan manajemen. Informasi 

dalam bentuk laporan keuangan juga banyak memberikan manfaat bagi pengguna 

apabila laporan tersebut dianalisis lebih lanjut sebelum pengambilan keputusan. 

Suatu kinerja perusahaan dapat dilihat dari sebuah laporan keuangan. Sementara 

pendekatan teknis memprediksi harga saham dengan mempelajari statistik yang 

dihasilkan oleh aktivitas pasar, seperti harga dan volume saham periode 

sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan fundamental, analisis teknis tidak 
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memperhatikan faktor-faktor seperti kebijaksaan pemerintah, kinerja perusahaan 

dan pertumbuhan ekonomi yang mungkin membawa dampak terhadap harga 

saham. 

Investor yang ingin berinvestasi disarankan untuk menyadari “Value 

Investing Strategy”, yang merupakan teknik strategi yang dikemukakan oleh 

Benjamin dan Dodd (2009). Strategi ini merupakan salah satu strategi investasi 

yang berhasil dilakukan terutama setelah krisis ekonomi global tahun 2007, 

menurut strategi ini, investor harus memperhatikan perusahaan yang memiliki low 

price earnings stocks, low price to cash flow ratio atau low price to book ratio 

stocks karena diasumsikan bahwa saham tersebut melebihi growth stocks. 

Tidak jarang juga adanya manipulasi dan interventions dari berbagai pihak 

di pasar saham. Investor harus memiliki pengetahuaan serta kesadaran mengenai 

berbagai pendekatan dan faktor seputar keputusan investasi mereka untuk 

menghindari interventions tersebut. Menurut Sharif, Purohit, dan Pillai (2015) ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan yang 

kemudian berefek kepada harga saham perusahaan yaitu Earning Per Share, Price 

Earnings, Return On Equity, Book Value Per Share, Dividend Per Share, 

Dividend Yield, dan Debt To Total Asset. Pentingnya mengetahui faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi harga saham, maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian berjudul “ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 Tujuan utama dari dilakukan penelitian ini adalah untuk memberi 

pengetahuan seputar informasi investasi sehingga investor dapat menghindari 

saham yang telah dimanipulasi. Asia, terdapat beberapa kasus mengenai 

manipulasi harga saham, misalnya kasus transaksi semu saham PT. Sekawan 

Intripratama Tbk tahun 2015. Kasus ini berawal dari kegagalan PT. Sekawan 

Intipratama dalam membayar transaksi saham sebesar 100 miliar rupiah, dan 

setelah dilakukan penelusuran oleh Otoritas Jasa Keuangan ditemukan dugaan 

tindakan pidana pasar modal.  

 Sebelumnya, Indonesia Stock Exchange sudah berkali-kali menghentikan 

transaksi saham PT. Sekawan Intipratama, karena harga saham perusahaan 

tersebut bergerak secara tidak wajar, dimana dilakukan jual-beli saham agar 

seolah saham itu aktif dan likuid. Indikator lain yang memperkuat bahwa  PT. 

Sekawan Intipratama melakukan transaksi semu saham adalah dalam beberapa 

minggu, harga saham perusahaan terus longsor ke level penurunan terendah 

harian. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia pada hari Minggu, 08 

November 2015: 

“PT Bursa Efek Indonesia (BEI)  dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera 

membongkar skandal saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Pasalnya, 

proses investigasi terkait indikasi gagal bayar transaksi gadai saham (repo) 

SIAP dijadwalkan tuntas pada hari ini, Minggu (8/11).  Direktur Utama BEI 

Tito Sulistio mengaku geram atas adanya indikasi transaksi semu dalam 

perdagangan saham SIAP di pasar nego beberapa waktu lalu. Menurutnya, 
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itu adalah pelanggaran berat setelah insider trading (transaksi saham akibat 

informasi yang seharusnya rahasia). Sebab, ada unsur penipuan terhadap 

publik dengan  mempengaruhi pasar atau membentuk pasar baru terhadap 

saham tersebut. Bahkan, BEI sempat memutuskan untuk menghentikan 

perdagangan saham SIAP karena dinilai bergerak di luar batas kewajaran. 

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI, Irvan Susandy menyatakan hal 

itu dilakukan sehubungan dengan penurunan harga kumulatif yang 

signifikan pada saham SIAP sebesar Rp.110 atau turun 46,81 persen dari 

harga penutupan Rp.235 pada 16 Oktober 2015 menjadi Rp.125 pada 30 

Oktober 2015. Maka BEI perlu melakukan penghentian sementara 

perdagangan saham SIAP dalam rangka cooling down pada perdagangan 2 

November 2015.”  

 Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa penting bagi 

investor untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. 

Hal ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi sehingga 

dapat menginvestasikan dananya ke saham yang benar. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan dibahas: 

1. Apakah earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

2. Apakah price earning berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

3. Apakah return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

4. Apakah book value per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

5. Apakah dividend per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

6. Apakah dividend per yield berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

7. Apakah debt to total assets ratio berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui pengaruh price earnings terhadap harga saham. 

3. Untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap harga saham. 

4. Untuk mengetahui pengaruh book value per share terhadap harga saham. 

5. Untuk mengetahui pengaruh dividend per share terhadap harga saham. 

6. Untuk mengetahui pengaruh dividend yield terhadap harga saham. 

7. Untuk mengetahui pengaruh debt to total assets ratio terhadap harga 

saham.  
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1.4.2 Manfaat Penelitian   

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Memberikan informasi kepada perusahaan tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi harga saham sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputuasan. 

2. Bagi Investor  

Menimbulkan kesadaran bagi investor untuk mempertimbangan faktor-

faktor ini sebelum melakukan trade atau menginvestasikan dana ke 

sekuritas sehingga dapat menghindari kerugian yang tak terduga. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian bisa dijadikan referensi untuk mendukung penelitian yang 

akan dilakukan di kemudian hari. 

 

1.5     Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memberikan gambaran secara umum mengenai isi 

setiap bab yang disusun dalam penelitian ini dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama terdiri atas ringkasan alasan dilakukannya penelitian atau 

latar belakang, daftar masalah yang diidentifikasi, fungsi dan 

Christie. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia 
UIB Repository©2019



8 
 

Universitas Internasional Batam 

kegunaan melakukan analisis dengan judul ini, serta gambaran dasar 

penyusunan penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ke-dua memuat tentang deskripsi singkat mengenai variabel 

dependen, ringkasan pengujian yang sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti lain, gambar model yang mendasari penelitian, dan 

merumuskan hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan gambaran rancangan penelitian beserta langkah 

yang harus dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi. 

Secara singkat, bab ini berisi rancangan penelitian, variabel yang akan 

diteliti, penjelasan singkat mengenai variabel yang terlibat dalam 

penelitian ini dan rumus matematisnya, cara peneliti dalam 

mengumpulkan data, dan metode uji data penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab 4 memuat hasil pengujian data dengan menggunakan aplikasi 

SPSS dan Eviews, hasil pengujian yang di include termasuk analisis 

tabel deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik, dan disertai 

juga penjelasan atas hasil pengujian yang dihasilkan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab terakhir memuat deskripsi singkat atas keseluruhan penelian, 

temuan yang diperoleh dari analisis yang dilakukan, hambatan yang 

dihadapi dalam analisa ini, serta saran bagi analis selanjutntya. 
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