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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal memiliki peranan besar bagi perekonomian suatu negara,

bahkan keberadaan pasar modal menjadi salah satu indikator untuk mengukur

maju tidaknya tingkat perekonomian suatu negara. Semakin berkembangnya

pasar modal di Indonesia membuat daya tarik masyarakat untuk berinvestasi

semakin tinggi.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan

penawaran instrumen keuangan jangka panjang. Instrumen keuangan jangka

panjang yang bisa digunakan investor sebagai pilihan berinvestasi diantaranya

yaitu, saham, obligasi, reksadana dan instrumen derivatif lainnya seperti opsi

dan futures (Samsul, 2006: 43).

Salah satu instrumen keuangan jangka panjang yang banyak diminati

adalah saham, terutama saham yang diperjualbelikan pada perusahan Go

Public. Saham lebih banyak diminati investor dikarenakan return yang

diperoleh lebih tinggi dibandingkan instrumen lainnya yang berupa dividen

dan capital gain. Tempat transaksi perdagangan jual-beli saham di Indonesia

diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sektor property dan real estate merupakan salah satu alternatif

investasi pilihan utama bagi para investor, karena investasi di sektor ini

merupakan investasi jangka panjang dan properti merupakan aktiva multiguna
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yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan. Jumlah tanah yang

terbatas menyebabkan harga tanah cenderung naik dari tahun ke tahun yang

mengakibatkan semakin tingginya jumlah permintaan akan properti. Hal inilah

yang membuat sektor properti dan real estate semakin banyak diminati oleh

investor.

Berbeda dengan harga tanah yang cenderung naik dari tahun ke tahun,

harga saham yang diperdagangkan di pasar modal mengalami kenaikan atau

penurunan dalam hitungan detik. Naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh

berbagai faktor, faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan, faktor

eksternal sebagian disebabkan oleh sentimen investor sedangkan faktor

internal disebabkan kondisi fundamental perusahaan (Harjito, 2009: 85).

Seorang investor yang membeli saham suatu perusahaan berarti

investor tersebut membeli prospek suatu perusahaan. Apabila prospek

perusahaan membaik maka harga saham perusahaan akan meningkat.

Sebaliknya, jika prospek perusahaan memburuk, maka harga saham

perusahaan akan menurun (Sonia, dkk, 2014: 3).

Pada umumnya, seorang investor cenderung memilih saham dengan

harga yang mengalami peningkatan. Selain itu, investor juga dapat

mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba karena

perusahaan dengan laba tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik.

Perkembangan besarnya laba tahunan dan harga saham pada sektor property

dan real estate di Indonesia tampak pada tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Laba dan Harga Saham Sektor Property dan Real Estate

Tahun Laba Tahun Harga Saham
2009 Rp   89.782.587.664 2010 Rp   484,98
2010 Rp 175.894.120.156 2011 Rp   559,99
2011 Rp 273.949.370.059 2012 Rp   795,75
2012 Rp 449.452.608.826 2013 Rp 1237,86
2013 Rp 761.278.806.685 2014 Rp 1552,68

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor property dan real estate memiliki

prospek yang sangat baik bagi para investor, karena laba perusahaan dan harga

saham pada sektor ini selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sektor

ini akan terus berkembang karena memiliki potensi yang cukup besar.

Ada beberapa cara untuk memprediksi harga saham yang dapat

memberikan kemudahan para investor dalam mengambil keputusan pembelian

saham, namun pada umumnya investor menggunakan analisis fundamental.

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham yang akan

datang, mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang dapat

mempengaruhi harga saham yang akan datang sehingga diperoleh taksiran

harga saham (Husnan, 2009: 307).

Faktor fundamental yang sering digunakan untuk memprediksi harga

saham ada empat rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas,

rasio leverage dan rasio aktivitas. Dalam penelitian ini variabel yang

digunakan terdiri dari Current Ratio (CR), Return on Investment (ROI), Debt

to Equity Ratio (DER) dan Total Asset Turnover (TATO) untuk mewakili

masing-masing rasio keuangan.
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Penggunaan rasio keuangan dalam menilai kinerja perusahaan

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menggunakan rasio keuangan

adalah proses perhitungan lebih mudah dan cepat selama data yang

dibutuhkan tersedia lengkap. Kekurangan menggunakan rasio keuangan

adalah tidak mencerminkan hasil yang akurat karena data yang digunakan

merupakan data akuntansi yang dihasilkan dari nilai buku sehingga tidak

mencerminkan nilai pasar perusahaan (Sakir, 2009: 152).

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memprediksi harga

saham adalah Economic Value Added (EVA). EVA memberikan pengukuran

yang lebih baik atas nilai tambah yang diberikan perusahaan kepada

pemegang saham (Sartono, 2001: 104). Metode EVA didasarkan pada laba

bersih setelah pajak dikurangi semua biaya modal yang digunakan untuk

operasi perusahaan.

Nilai EVA yang positif berarti manajemen perusahaan telah berhasil

menciptakan nilai tambah dan mampu meningkatkan laba perusahaan.

Semakin besar laba perusahaan, dividen yang akan dibagikan kepada

pemegang saham juga cenderung meningkat. Hal ini akan menarik minat

investor untuk menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki nilai EVA

positif yang kemudian menyebabkan peningkatan harga saham.

Hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh EVA

terhadap harga saham dilakukan oleh Ediningsih dan Nilmawati (2010) yang

menemukan bahwa EVA berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Subarjo (2013) menemukan bahwa EVA tidak
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berpengaruh terhadap harga saham. Adanya perbedaan hasil penelitian

(research gap) tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih

lanjut tentang pengaruh EVA terhadap harga saham.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh EVA dan Beberapa Variabel

Fundamental terhadap Harga Saham”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah EVA dan beberapa variabel fundamental (CR, ROI, DER dan

TATO) berpengaruh terhadap harga saham?

2. Variabel manakah dari EVA dan beberapa variabel fundamental (CR,

ROI, DER dan TATO) yang paling berpengaruh terhadap harga saham?

C. Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang terdaftar

dalam sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-

2013.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
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a. Untuk mengetahui pengaruh EVA dan beberapa variabel fundamental

(CR, ROI, DER dan TATO) terhadap harga saham.

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap harga

saham.

2. Kegunaan Penelitian

Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan terkait EVA dan

beberapa variabel fundamental (CR, ROI, DER dan TATO) untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

b. Bagi investor dan calon investor

Memberikan informasi tentang adanya pengaruh EVA dan beberapa

variabel fundamental (CR, ROI, DER dan TATO) terhadap harga

saham sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan

investasi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan masukan, informasi, acuan dan pustaka tentang

pengaruh EVA dan beberapa variabel fundamental (CR, ROI, DER

dan TATO) terhadap harga saham bagi pihak-pihak yang akan

melakukan penelitian lanjutan.


