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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Bealakang

Pasar modal memiliki peranan besar bagi perekonomian suatu negara. 

Perkembangan pasar modal di indonesia pada mulanya belum menunjukan peran 

penting bagi perekonomian, hal ini terjadi karena masih rendahnya minat masyarakat 

untuk berinvestasi di pasar modal disertai dengan masih minimnya emiten yang ada 

di bursa efek. Sehingga ketika perkembangan emiten di bursa efek semakin   

berkembang setiap tahunnya akan tetapi tidak diimbangi dengan partisipasi 

perkembangan investor lokal yang ada di pasar modal. Dengan mendominasinya 

investor asing maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat karena investor asing 

tidak memakai hasil dari pendapatannya di Indonesia mereka langsung mengirim ke 

negara masing-masing.  

Hal itu mungkin karena Investasi pada saham tergolong berisiko tinggi karena 

sifat komoditi yang sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik dari 

internal maupun eksternal. Namun hanya faktor internal yang bisa dikendalikan oleh 

perusahaan yaitu faktor fundamental. Husnan (2001;315) menyatakan bahwa dalam 

membuat model peramalan harga saham langkah yang penting adalah 

mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang diperkirakan mempengaruhi harga 

saham. Umumnya pasti para investor ingin melihat hasil perusahaan yaitu berupa laba 
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serta ingin memperkecil resiko sehingga rasio keuangan yang dipakai adalah ROI dan 

DER. 

 ROI (Return On Investment) adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba (Darminto, 2008 ; 91). Sehingga 

para investor dapat melihat keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva. 

Kemudian untuk memperkecil resiko dapat dilihat dengan DER. Debt to Equity 

Ratio(DER) adalah keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh Kreditor 

dengan yang didanai oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti modal 

sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya (Darminto, 2008 ; 89). Namun 

apabila investor kurang yakin dengan rasio keuangan. Maka dapat menggunakan 

konsep dari Stewart & Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart 

& Co pada tahun 1993 mengembangkan suatu konsep baru yaitu EVA (Economic 

Value Added). EVA atau nilai tambah ekonomis merupakan pendekatan baru dalam 

menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan secara adil ekspektasi penyandang 

dana.  

EVA adalah ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dalam meningkatkan 

nilai tambah bagi perusahaan (Tandelilin, 2001; 195). Dengan penilaian yang lebih 

sederhana apabila EVA lebih dari nol maka perusahaan mendapat nilai tambah.  

Alasan dijadikannya perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek Indonesia 

sebagai sampel karena peneliti mempertimbangkan bahwa perusahaan manufaktur 

sebagai penggerak ekonomi negara.    
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 Dalam beberapa penelitian terdahulu, dalam penelitian Nurmalasari (2007) 

dan Agustina (2012) menghasilkan EVA berpengaruh positif terhadap harga saham 

sedangkan dalam penelitian Safitri (2015) dan Firnianingtyas (20110) menghasilkan 

EVA tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dalam Penelitian Safitri (2015), 

Firnianingtyas (2011), Nurmalasari (2007), Agustina (2012), Anggawa (2006) 

menghasilkan ROI berpengaruh secara positif terhadap harga saham sedangkan dalam 

penelitian Rahmawati (2008) menghasilkan ROI tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Dalam Penelitian Anggawa (2006) menghasilkan DER berpengaruh positif 

terhadap harga saham akan tetapi dalam penelitian Rahmawati (2008) menghasilkan 

DER berpengaruh negatif terhadap harga saham sedangkan dalam penelitian 

Triwiyani (2005) menghasilkan DER tidak berpengaruh terhadap harga saham.    

Dengan ini maka dirasa perlu mengupas lebih lanjut tentang “Pengaruh ROI, EVA, 

dan DER  terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI”   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini dapat di jabarkan sebagai berikut : 

1. Apakah ROI, EVA ,dan DER Berpengaruh Terhadap Harga Saham Secara Parsial ? 

2. Apakah ROI, EVA,dan DER Berpengaruh  terhadap harga saham secara simultan ? 
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C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ROI , EVA dan DER           

terhadap harga saham secara parsial. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ROI , EVA dan debt to 

equity ratio  terhadap harga saham secara simultan. 

D. Manfaat penelitian  

 

Penelitian Selanjutnya : Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai referensi peneltian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 




