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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini pasar modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu negara. Pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat (investor), Pasar modal 

juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada 

instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain 

(idx.co.id).

Harga saham merupakan nilai yang sangat penting bagi investor karena 

dari harga saham investor dapat menyesuaikan dengan dana yang dimilikinya 

serta memberikan nilai yang obyektif mengenai jumlah investasi pada suatu 

perusahaan tersebut. Harga saham yang ada di pasar modal pada dasarnya 

dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang dilakkan oleh investor dan 

calon investor. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dapat dibedakan 

menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor 

yang ditimbulkan oleh lingkungan luar perusahaan dan pada umumnya 

mempengaruhi hampir seluruh harga saham di bursa. Faktor eksternal ini 

berupa kondisi perekonomian makro nasional, regional dan global, berita dan 

rumor yang berkembang, tingkat permintaan dan penawaran, tingkat 

keamanan, tingkat kepercayaan investor, suku bunga bank sentral, dan nilai 

tukar mata uang lokal. 
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Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri perusahaan 

itu sendiri seperti kualitas manajemen, good will, paten-paten yang dimiliki 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut akan mempangruhi kondisi keuangan 

perusahaan, dan mempengaruhi tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh  

perusahaan.

Investor dalam memprediksi harga saham memerlukan analisis 

berdasarkan  pada kondisi riil perusahaan dan memiliki landasan yang kuat 

yaitu dengan menggunakan faktor fundamental perusahaan. Faktor 

fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan kondisi perusahaan 

seperti kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan.

 Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang 

akan datang dengan cara mengengistimasi nilai-nilai faktor-faktor fundamental 

yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menetapkan 

hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh perkiraan harga saham 

pada periode yang akan datang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Murtiningsih (2011) menyimpulkan bahwa variabel dominan yang 

mempengaruhi harga saham adalah Earning Per Share (EPS). Sementara dari 

hasil penelitian Amanda (2012), variabel dominan yang mempengaruhi harga 

saham adalah Return On Equity (ROE). 
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Terdapat beberapa harga saham perusahaan manufaktur yang mengalami 

pertumbuhan pada tahun 2013 dan 2014 bisa dilihat pada tabel 1.1. 

Pertumbuhan Harga saham terendah pada tahun 2013 adalah PT Argha Karya 

Prima Industry yaitu sebesar 1,25%, sementara pertumbuhan harga saham 

terendah pada tahun 2014 adalah harga saham PT Medco Energi International 

Tbk sebesar 2,27%. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Harga Saham Perusahaan Manufaktur
No Nama Perusahaan Harga Saham Pertumbuhan

2012 2013 2014 2013 2014
1 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk  Rp1.080 Rp1.430 Rp2.095 32,41% 46,50%
2 PT Argha Karya Prima Industry Tbk  Rp   800  Rp  810 Rp   830 1,25% 2,47%
3 PT Vale Indonesia Tbk  Rp2.350 Rp2.650 Rp3.625 28,83% 44,52%
4 PT Indofood Sukses Makmur Tbk  Rp5.850 Rp6.600 Rp6.750 12,77% 36,79%
5 PT Medco Energi International Tbk Rp1.630 Rp2.100 Rp3.800 12,82% 2,27%

  min  Rp   800  Rp   810  Rp   830 1,25% 2,27%
  Max  Rp5.850  Rp6.600  Rp6.750 32,41% 46,50%
  rata-rata  Rp2.342  Rp2.718  Rp3.420 17,62% 26,51%

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2015

Pertumbuhan harga saham tertinggi pada tahun 2013 adalah harga saham 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk sebesar 32,41%, sementara  pertumbuhan 

harga saham tertinggi pada tahun 2014 adalah harga saham PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbksebesar 46,50%. Pertumbuhan rata-rata harga saham 

perisahaan manufaktur dari tahun 2013 sampai dengan 2013 mengalami 

peningkatan. 

Pertumbuhan rata-rata harga saham perusahaan manufaktur pada tahun 

2013 sebesar 17,62%  dan pertumbuhan rata-rata perusahaan manufaktur pada 

tahun 2014 meningkat menjadi 26,51% .Berdasarkan uraian di atas, maka 

menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai “Faktor-Faktor Fundamental Yang 
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Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa 

Efek Indonesia”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS),  Return On Equity (ROE), 

Debt To Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), dan Net Profit 

Margin (NPM) terhadap harga saham?

2. Variabel mana yang dominan mempengaruhi harga saham?

C. Batasan masalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya membahas faktor-faktor 

fundamental perusahaan yang berpengaruh terhadap harga saham. Faktor 

fundamental yang diteliti yaitu Earning Per Share (EPS),  Return On Equity 

(ROE), Debt To Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), dan Net 

Profit Margin (NPM). Data yang diteliti mulai tahun 2011 sampai dengan 

2014.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Dari rumusan masalah tersebut 

diatas, penelitian ini bertujuan:

a. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS),  Return On 

Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), 

dan Net Profit Margin (NPM)  terhadap harga saham.
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b. Untuk menganalisis pengaruh yang dominan terhadap harga saham.

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

a. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi investot 

dan calon investor mengenai rasio keuangan yang berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan di pasar modal.

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk meningkatkan kinerja (performance) perusahaan, dengan 

kinerja keuangan yang semakin baik, diharapkan minat investor terhadap 

saham perusahaan juga akan semakin meningkat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan bahan 

bacaan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berminat 

mengembangkannya.


