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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pasar modal yang terjadi pada akhir-akhir ini tidak 

terlepas dari peran pemodal (investor) yang melakukan transaksi di pasar 

modal. Pada sisi yang lain para investor tidak begitu saja melakukan 

pembelian saham sebelum melakukan penilaian dengan baik terhadap emiten 

(perusahaan). Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan para investor yaitu 

menghasilkan profit atau keuntungan secara maksimal. Untuk menarik para 

investor agar berpartisipasi, pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. 

Suatu pasar modal dikatakan likuid apabila penjual dan pembeli dapat 

membeli surat-surat berharga dengan cepat. Pasar modal dikatakan efisien jika 

harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara 

akurat, hal tersebut terkait secara langsung dengan peran dari pasar modal 

dalam aktivitas penjualan surat berharga yang akan dilakukan. Mengingat 

pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan dari pihak-pihak yang 

tekait dengan aktivitas jual beli saham. 

Pada dasarnya pasar modal merupakan pasar dari beberapa instrumen 

keuangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan. Pasar modal 

merupakan salah satu perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (unit 

surplus) kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (unit defisit). Salah satu 

kegiatan investasi tersebut adalah membeli sekuritas dari perusahaan-
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perusahaan yang go public sebagai tanda penyertaan modal yang disetor. 

Pasar modal juga mempunyai fungsi sarana alokasi dana yang produktif untuk 

memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. 

Bagi para investor terdapat dua hal yang sering kali menjadi perhatian 

dalam memutuskan pilihan investasinya, yaitu return dan risiko. Para investor 

akan mencari sekuritas-sekuritas yang memiliki return yang sama dan 

memiliki risiko yang terendah. Sedangkan untuk sekuritas-sekuritas yang 

memiliki risiko-risiko yang sama mereka memilih return yang tertinggi. Pada 

dasarnya return merupakan hasil yang diperoleh dari hasil investasi yang 

dilakukan dan kondisi itu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

melakukan pengelolaan sumber-sumber daya internal atau fundamental 

dimiliki perusahaan.  

Melalui analisis fundamental atau kinerja keuangan maka dapat 

diketahui keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya sangat 

ditentukan oleh kemampuan integritas dan profesionalisme manajemen. Salah 

satu untuk analisis fundamental banyak para investor dalam menentukan 

keputusan pembelian atau penjualan saham menggunakan Price Earning Ratio 

(PER) untuk melakukan evaluasi nilai saham yang beredar di bursa. Adapun 

kelebihan metode dalam menganalisis terhadap Price Earning Ratio (PER) 

adalah terkait dengan kemudahan dan kepraktisan dalam penggunaan standar 

penilaian suatu saham. 

Para investor akan mendapatkan infromasi yang sangat penting dalam 

melakukan analisis Price Earning Ratio (PER), hal tersebut dikarenakan PER 



 3

menggambarkan besarnya perbandingan antara harga pasar saham per lembar 

dengan laba per lembar saham. Jika PER tinggi maka berarti harga saham itu 

terlalu mahal atau dengan harga tertentu hanya mendapatkan laba yang kecil. 

Dengan kondisi tersebut maka para investor akan mendapatkan keuntungan 

apabila nilai PER rendah dalam pembelian sahamnya dengan kecenderungan 

harga saham mengalami peningkatan. Melalui analisis Price Earning Ratio 

(PER) seorang investor akan mendapatkan informasi yang akurat atas kegiatan 

investasi yang akan dilakukan. 

Terkait dengan aktivitas investasi yang dilakukan para investor maka 

perhitungan laba yang diperoleh menjadi hal pokok atau utama yang menjadi 

perhatian calon investor. Beberapa analisis yang berkaitan dengan kondisi 

tersebut maka kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu bentuk analisis 

yang digunakan sebagai dasar penentuan kegiatan investasi yang dilakukan. 

Adapun untuk mengetahui penghasilan yang tersedia bagi pemilik perusahaan 

atas modal yang diinvestasikan dari dalam perusahaan diukur dengan 

menggunakan analisis Return On Equity (ROE) dan untuk mengetahui tingkat 

penggunaan hutang dalam melakukan pembiayaan aktivitas operasional 

perusahaan yaitu dengan menggunakan Debt Equity Ratio (DER) sedangkan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningaktkan penjualan 

dengan aktiva yang dimiliki perusahaan yaitu dengan menggunakan Total 

Asset Turn Over (TATO) serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar  yang dimiliki oleh perusahaan 
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yaitu menggunakan Current Ratio (CR). Beberapa analisis kinerja keuangan 

dapat mempengaruhi tingkat Price Earning Ratio (PER) suatu perusahaan. 

Perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi 

pasar dari 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang 

besar hal itu merupakan indikator likuidasi. Indeks LQ 45 menggunakan 45 

saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan 

disesuaikan setiap enam bulan yaitu setiap awal bulan Februari dan Agustus. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam penetapan Indeks LQ 45 yaitu 

perusahaan berada di TOP 95 % dari total rata – rata tahunan nilai transaksi 

saham di pasar reguler dan berada di TOP 90 % dari rata – rata tahunan 

kapitalisasi pasar. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan pada kelompok 

tersebut memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan memiliki dukungan dalam 

upaya sebagai memaksimalkan hasil investasi yang dilakukan. 

Kelompok perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ 45 tersebut 

mampu memberikan jaminan tingkat likuiditas yang tinggi sehinga memiliki 

kemampuan atas jaminan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang 

tercatat dalam kategori Indeks LQ 45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah 

terpilih melalui berbagai kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham-

saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Akan diadakan 

review (awal Februari, dan Agustus) Apabila ada saham yang sudah tidak 

masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat. 

Adanya beberapa kriteria tersebut menjadikan kelompok perusahaan yang 

tercatat dalam kategori LQ 45 telah mengalami beberapa seleksi, dengan 
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demikian perusahaan yang benar-benar memiliki kriteria yang baik yang akan 

masuk dalam kelompok perusahaan tersebut.  

Adanya kelompok perusahaan yang memilki likuiditas yang tinggi 

tersebut dapat memberikan jaminan bahwa aktivitas operasional perusahaan 

mampu memberikan dukungan dalam upaya menghasilkan keuntungan. 

Kelompok perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ 45 menjadi pilihan para 

investor dalam melakukan investasi sehingga peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan menjadi salah satu unsur dari pencapaian keuntungan secara 

maksimal. Jaminan adanya likuiditas yang tinggi dari perusahan juga 

mencerminkan adanya jaminan yang tinggi dari perusahaan dalam berinvestasi 

di perusahaan. Price Earning Ratio merupakan indikator penting yang bisa 

dipakai sebagai acuan oleh investor dalam pemilihan investasi, sehingga 

seorang investor bisa melihat kinerja perusahaan dari pencapaian Price 

Earning Ratio perusahaan tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan di 

atas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Price Earning Ratio (Studi Pada Perusahaan Yang Tercatat 

Dalam Indeks LQ 45)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER) pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45? 
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2. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap Price Earning 

Ratio (PER)  pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45? 

C.  Batasan Penelitian 

Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik maka penelitian ini dibatasi 

pada nilai Price Earning Ratio (PER) dan kinerja keuangan perusahaan dalam 

hal ini adalah Return On Equity (ROE), Debt Equity Ratio (DER), Total Asset 

Turn Over (TATO), dan Current Ratio (CR) tahunan yaitu tahun 2008 sampai 

2011. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap Price Earning 

Ratio (PER) pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45. 

b. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 

45. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi emiten, dapat digunakan sebagai tambahan informasi terkait 

dengan pencapaian kinerja keuangan perusahaan dapat memperbaiki 

kinerja keuangan. 

b. Bagi investor dan calon investor, dapat dijadikan sebagai dasar atau 

pedoman untuk tetap melakukan investasi pada perusahaan dan dasar 

sebagai kegiatan evaluasi atas pencapaian kinerja keuangan perusahaan. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

atas kajian penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


