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0BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pesatnya perkembangan Bursa Efek Indonesia tidak dapat 

dipisahkan dari peran investor yang melakukan transaksi di Bursa Efek 

Indonesia. Sebelum investor memutuskan akan menginvestasikan dananya 

di pasar modal, ada kegiatan terpenting yang perlu dilakukan, yaitu 

penilaian dengan cermat terhadap emiten (dengan membeli sekuritas yang 

diperdagangkan di bursa), investor harus percaya bahwa informasi yang 

diterimanya adalah informasi yang benar. Dalam hal ini karakteristik pada 

perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan merupakan beberapa faktor 

yang dilihat oleh investor. 

Diantara berbagai macam informasi yang dapat dijadikan investor 

sebagai pertimbangan untuk memilih saham yang prospektif adalah 

informasi karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan pada 

umumnya dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain bidang usaha, 

pasar, sumber daya dan sebagainya. Menurut Lang dan Lundolm (1993) 

dalam Hardiningsih (2008), dilihat dari aspek laporan keuangannya 

karakteristik perusahaan ditentukan berdasarkan pendekatan, yaitu 

karakteristik yang berkaitan dengan struktur, kinerja (performance). 

Karakteristik perusahaan berkaitan dengan struktur meliputi ukuran (size) 

perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban. 

Karakteristik juga berkaitan dengan rasio harga saham terhadap nilai buku 
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price to book value (PBV). Dari karakteristik Perusahaan ini investor akan 

dapat juga mengetahui kinerja perusahaan tersebut melalui laporan 

keuangan yang dipublikasikan perusahan secara periodik.  

Bagi pihak-pihak di luar manajemen suatu perusahaan, laporan 

keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan investor 

untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan. 

Sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah 

suatu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh 

investor.  

Menurut standar akuntansi keuangan Indonesia (2007) pengertian 

kinerja perusahaan terkait dengan tujuan laporan keuangan, yaitu : 

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau 

sebagai alat dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return 

on investment) atau penghasilan per saham (earning per saham). Penilaian 

kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para 

penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai banyaknya 

keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen 

dan dapat diketahui bahwa kinerja merupakan indikator dari baik buruknya 

keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan. Manajemen dapat 

berinteraksi dengan lingkungan interen maupun eksteren melalui 
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informasi. Informasi tersebut lebih lanjut dituangkan atau dirangkum 

dalam laporan keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Cara yang 

digunakan perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan 

menggunakan rasio-rasio, dalam bentuk rasio keuangan inilah investor 

dapat mengukur dan memberikan penilaian mengenai kinerja keuangan 

perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Apabila rasio–rasio 

keuangan tersebut baik maka kinerja keuangan perusahaan tersebut juga 

baik dan akan berdampak terhadap kenaikan harga saham perusahaan yang 

akan diterima pemegang saham. 

Laporan keuangan yang telah diterbitkan perusahaan merupakan 

cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan tersebut 

mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggungjawaban 

manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator 

keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan, (Suharli (2006). Para pelaku pasar modal 

seringkali menggunakan informasi tersebut sebagai tolak ukur atau 

pedoman dalam melakukan transaksi jual beli saham suatu perusahaan. 

Harga saham yang terjadi di pasar (harga saham pasar) akan sangat berarti 

bagi perusahaan karena harga tersebut akan menentukan besarnya nilai 

perusahaan atau dengan kata lain harga saham merupakan harga yang 
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terjadi dipasar yang dapat menentukan kekayaan perusahaan untuk 

mengeluarkan saham, hal itu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. 

Rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabung-

gabungkan angka-angka didalam atau antara laporan laba rugi dan neraca. 

Dengan rasio-rasio semacam ini diharapkan pengaruh perbedaan ukuran 

akan hilang, sebagai berikut: 

Tandelilin (2001) menyatakan, bahwa EPS adalah besarnya laba 

bersih perusahaan yang siap dibagikan pada semua pemegang saham 

perusahaan. Besarnya EPS pada suatu perusahaan bisa diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan. EPS dapat dihitung dengan 

membandingkan antara laba bersih setelah bunga dan pajak dengan jumlah 

saham beredar. 

Indrastanti, Retno et al. (2009) menyatakan, bahwa PER adalah 

rasio antara price (harga pasar) per lembar saham dengan earning (laba 

bersih) per lembar saham. Jika perusahaan yang diharapkan akan tumbuh 

tinggi (mempunyai prospek baik) maka akan mempunyai PER tinggi pula, 

namun sebaliknya jika perusahaan yang diharapkan mempunyai 

pertumbuhan yang rendah maka dianggap lebih berisiko sehingga akan 

mempunyai PER yang rendah pula. 

DPS menjelaskan tentang besarnya deviden yang diterima oleh 

pemodal dari setiap lembar saham.Bagian proporsional dari deviden yang 

dapat diklaim oleh setiap lembar saham biasa yang beredar. Deviden 
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biasanya diumumkan pada publik atas dasar per lembar saham oleh dewan 

direktur perusahaan yang dipilih oleh pemegang saham. 

Indrastanti, Retno et al. (2009) menyatakan, bahwa ROA adalah 

rasio antara laba setelah pajak (EAT) dengan total asset. Rasio ini 

mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi. ROA juga 

dapat dihitung dari laba setelah pajak ditambah dengan bunga setelah 

pajak [EAT + bunga (1-tarif pajak)] dibagi total asset dengan alasan 

investasi tersebut dibiayai dengan modal saham dan kewajiban. 

Rasio DER digunakan untuk mengukur seberapa efektif 

perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan 

laba. Rasio DER mewakili rasio leverage atau rasio solvabilitas yang 

digunakan untuk mengukur tingkat leverage (pengganti hutang) terhadap 

total share holder equity (total modal sendiri). 

Penelitian Primayanti (2013), yaitu menganalisis pengaruh kinerja 

keuangan yang terdiri dari beberapa rasio keuangan berupa EPS (Earning 

per Share), PER (Price Earning Ratio), DER (Debt Equity Ratio), dan 

DPS (Devidend Per Share) terhadap harga saham, didapat kesimpulan 

bahwa : EPS (Earning per Share), PER (Price Earning Ratio) secara 

parsial berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan DER (Debt Equity 

Ratio), dan DPS (Devidend Per Share) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Dengan pertimbangan diatas peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan dan  Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham“ 
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pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2011-2014. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan di atas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan,yakni : 

Apakah Karakteristik Perusahaan dan kinerja keuangan berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Property dan 

Real Estate yang terdaftar di BEI? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi yaitu karakteristik perusahaan dan kinerja keuangan terhadap 

harga saham dan penelitian ini dilakukan pada perusahaan Property dan 

Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 

2011-2014. 

 

 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni : 

Mengetahui Apakah Karakteristik Perusahaan dan Kinerja Keuangan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI? 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Calon pemodal atau investor 

Hasil penelitian ini  dapat digunakan untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

diterbitkan. Dengan semakin tepat dan cepat informasi yang sampai 

kepada calon pemodal atau investor dan dicerminkan pada harga 

saham, maka pasar modal yang bersangkutan akan semakin efisien, 

sehingga bagi para investor dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

2. Dunia praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia luas 

terutama dalam dunia praktik agar bias dijadikan bahan praktik yang 

baik, terutama pada penentuan harga saham yang ditetapkan pada 

suatu perusahaan dengan memahami pada karakteristik perusahaan  

dan kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. 

3. Peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagai 

bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat 

menambah pengetahuan. 

 

 

 


