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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Di era globalisasi, pasar modal memiliki pengaruh yang sangat penting 

dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Dibeberapa negara 

perkembangan pasar modal telah mendorong kemajuan ekonomi. Pasar modal 

tidak hanya terdapat di negara maju atau negara-negara industri, namun juga 

terdapat di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. 

Perkembangan pasar modal di Indonesia telah mengalami kemajuan 

yang pesat, teknologi perdagangan dan perangkat peraturan yang terdapat di 

bursa efek di Indonesia sudah bertaraf internasional. Pasar modal telah 

menjadi sarana bagi masyarakat dalam melakukan investasi untuk jangka 

panjang. Pasar modal di Indonesia pada awalnya belum menunjukkan peran 

yang penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut 

diakibatkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat 

tentang pasar modal.  

Masyarakat di Indonesia pada awalnya hanya menginvestasikan 

modalnya dilembaga-lembaga pada umumnya seperti menabung diperbankan, 

emas, dan properti. Saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah 

mulai menginvestasikan modalnya pada instrumen keuangan seperti saham, 

reksa dana, dan lain sebagainya. Namun seiring berkembangnya waktu, 

pengetahuan masyarakat mengenai investasi semakin meningkat yang juga 
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didukung oleh munculnya kebijakan pemerintah tentang investasi, dimana hal 

tersebut ditandai dengan semakin banyak perusahaan dan emiten yang 

terdaftar di bursa sehingga masyarakat indonesia pun sudah banyak yang 

mulai menginvestasikan modalnya pada instrumen keuangan terutama 

investasi dalam bentuk saham. Perusahaan yang tedaftar di pasar modal harus 

terus berkembang dan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan pihak yang 

ingin menanamkan modalnya pada pasar modal yang dimana akan 

meningkatkan investasi perusahaan. 

Harga saham merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar dibursa saham 

ditunjukkan dengan adanya jual beli saham perusahaan tersebut di pasar 

modal. transaksi yang terjadi tersebut merupakan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh para investor terhadap prestasi perusahaan dalam 

meningkatkan keuntungan. Pemegang saham atau investor yang tidak puas 

dengan kinerja manajemen dapat menjual saham yang dimiliki dan 

menginvestasikan dananya ke perusahaan lain. Apabila hal ini dilakukan, 

maka akan menyebabkan menurunnya harga saham suatu perusahaan. 

Harga saham menunjukkan nilai suatu perusahaan. Harga saham suatu 

perusahaan mencerminkan nilai perusahaan dimata investor, apabila harga 

saham suatu perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan di mata investor juga 

baik dan begitu juga sebaliknya, harga saham merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan. Pentingnya harga saham bagi suatu perusahaan 
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merupakan salah satu alasan utama yang mendasari para investor untuk 

membeli saham sebagai bentuk investasinya pada perusahaan.  

Adapun Fungsi harga saham bagi suatu perusahaan adalah untuk 

memudahkan investor atau calon investor dalam menentukan saham yang 

akan dibeli dan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja investasi dan melihat 

perkembangan ekonomi dipasar modal. pergerakan harga saham dapat 

memberikan keuntungan bagi para investor, oleh karena itu para investor 

membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham baik yang secara langsung mempengaruhi harga saham maupun tidak 

langsung yang dimana informasi tersebut dapat berasal dari eksternal maupun 

internal perusahaan. 

Faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat 

pergerakan harga suatu saham yakni berhubungan dengan kondisi 

perekonomian, kebijakan pemerintah, perubahan tingkat suku bunga umum, 

deposito, kurs valuta asing, tingkat inflasi, gejolak politik dalam negeri dan 

nilai tukar. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pergerakan suatu saham 

yakni berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan tersebut, para investor akan dapat memperoleh data mengenai 

Cash Flow, Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price Book 

Value (PBV), Debt Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE).  

Dalam melakukan  investasi motivasi setiap investor adalah untuk 

memperoleh keuntungan dari transaksi yang telah mereka lakukan. Dalam 

melakukan investasi pada saham memiliki potensi keuntungan dalam dua hal, 
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yaitu pembagian dividend an kenaikan harga saham (capital gain). Dividen 

merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor atau 

pemegang saham yang biasanya dilakukan satu tahun sekali. Bentuk dividen 

bisa berupa uang tunai atau bisa dalam bentuk penambahan saham, sedangkan 

capital gain, didapat berdasarkan selisih harga jual saham dengan harga beli, 

dimana keuntungan didapat apabila harga jual saham lebih tinggi dari harga 

beli saham. 

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya bahkan dalam 

setiap detik. Investor atau calon investor yang akan menanamkan dananya 

pada saham para investor harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham guna untuk mendapatkan informasi yang tepat 

mengenai pergerakan harga saham.  

Industri Tekstil dan Garment merupakan salah satu sub sektor industri 

yang bisa dikatakan cukup sensitive terhadap krisis ekonomi global. Dalam 

beberapa tahun terakhir indeks saham sub sektor industri cenderung 

mengalami penurunan yang cukup besar. Adapun nilai saham yang terjadi 

pada sub sektor industri tekstil dan garmen sepanjang tahun 2006-2014 

mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Perkembangan harga saham 

sub sektor industri tekstil dan garmen  di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1 Perkembangan Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil 

dan Garmen Tahun 2006-2014. 

 

Tahu

n 

Harga Saham 

ADM

G 

↑/↓ ARG

O 

↑/↓ CNT

X 

↑/↓ IND

R 

↑/↓ MYT

X 

↑/↓ 

2006 200  

-25 

1300  

- 

3000  

-350 

480  

250 

80  

26 2007 175 1300 2650 730 106 

2008 67 -108 1300 - 2650 - 500 -230 50 -56 

2009 132 65 1300 - 2650 - 470 -30 53 3 

2010 225 93 1300 - 2650 - 640 170 68 15 

2011 570 345 1100 -200 7600 4950 1950 1310 176 108 

2012 370 -200 1000 -100 6700 -900 1400 -550 330 154 

2013 230 -140 1200 200 7800 1100 1110 -290 300 -30 

2014 152 -78 1150 -50 5000 -2800 795 -315 108 -

192 

Sumber : lampiran (data diolah) 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 urutan tertinggi 

harga saham ditempati oleh PT. Century Textile Tbk yaitu sebesar Rp2650 

walaupun harga saham CNTX menempati urutan tertinggi pada tahun 2007 

namun harga saham tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006. 

Ditahun 2008 pun mayoritas perusahaan sektor industri tekstil dan 

garmen mengalami penurunan harga saham. Rata-rata harga saham pada 

tahun 2009-2011 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan mayoritas harga 

saham perusahaan sub sector industi tekstil dan garmen mengalami 

kenaikan. Namun, pada tahun 2012 harga saham perusahaan sub sektor 

industri tekstil dan garmen kembali mengalami penurunan dan hanya PT 

Apac Citra Centertex Tbk yang mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar Rp330. Tahun 2014 rata-rata harga saham 

perusahaan sub sektor industri tekstil dan garmen mengalami penurunan. 
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Industri tekstil merupakan salah satu industriS yang memiliki peran 

yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2007 industri 

tekstil menyumbang 24,33 persen terhadap surplus perdagangan nasional , 

6,4 persen terhadap total ekspor nasional, dan 24 persen terhadap 

pembentukan devisa dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 15 persen 

terhadap industri nasional. (Economic Review, 2007). 

Penurunan harga saham akan akan mengurangi tingkat kepercayaan 

para investor pada perusahaan sehingga akan menyebabkan rendahnya 

tingkat investasi dimana hal tersebut akan berdampak pada laba perusahaan 

yang akan terus menurun. Untuk mengantisipasi kehilangan dana, para 

investor melepas saham dan keluar sejenak dari bursa. Investor membeli 

saham yakni mengharapkan memperoleh keuntungan berupa Capital Gain 

ataupun berupa Dividend walaupun akan menanggung tingkat resiko 

tertentu. 

 Apabila para investor ingin melakukan investasi, para investor akan 

melihat tingkat pengembalian atau keuntungan dari sisi investor yakni 

Return On Equity (ROE). Dimana rasio ini adalah yang paling sering 

digunakan investor untuk melihat prospek dimasa yang akan datang. Namun 

terdapat faktor-faktor lain selain Return On Equity (ROE) yang dapat 

mempengaruhi harga saham seperti yang dikemukakan oleh Samsul 

(2015:210) yaitu diantaranya : Cash Flow, Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), dan Debt Equity Ratio 

(DER).  
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Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang sangat penting yang 

dimana dapat mempengaruhi harga saham. Penelitian tentang pengaruh 

rasio keuangan terhadap harga saham sebelumnya dilakukan oleh 

Mussalamah dan Isa (2015) menyatakan bahwa berpengaruh  Earning Per 

Share (EPS), Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga 

saham sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap 

harga saham. EPS, ROE, DER secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham.  

Abdullah, dkk (2016) dalam penelitiannya tentang pengaruh EPS, 

DER, PER, ROA dan ROE terhada harga saham perusahaan LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya DER yang 

berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan EPS, PER, ROA dan ROE 

tidak berpengaruh. EPS, DER, PER, ROA, dan ROE secara simultan 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat ketidak 

konsistenan antara peneliti sebelumnya dengan menggunakan variabel 

mikroekonomi terhadap harga saham. Di satu sisi variabel – variabel 

tersebut memiliki pengaruh terhadap harga saham. Di sisi lain variabel –

variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham, oleh 

karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada perusahaan 

sub sektor industri textile dan garment yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 
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 Dari fenomena harga saham perusahaan sektor industri tekstil dan 

garmen yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, serta hasil 

penelitian – penelitian sebelumnya terhadap harga saham dengan objek 

penelitian yang pada umumnya tidak berfokus pada satu sub sektor, terdapat 

banyak hasil penelitian yang tidak konsisten padahal menggunakan variabel 

yang sama. Berdasarkan permasalahn yang terjadi, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Cash Flow, 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price Book Value 

(PBV),  Debt Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE) 

Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub-Sektor Industri Tekstil dan 

Garmen yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-

2016.” 

 

B. Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

rumusan masalah dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kondisi Cash Flow, Earning Per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), Price To Book Value (PBV), Debt To Equity Ratio (DER), 

Return On Equity (ROE), dan Harga Saham Perusahaan Sub-Sektor 

Industri Tekstil dan Garmen yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016 ? 

2. Apakah Cash Flow, Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Price To Book Value (PBV), Debt To Equity Ratio (DER), dan 



9 
 

 
 

Return On Equity (ROE) berpengaruh secara simultan maupun parsial 

terhadap harga saham Perusahaan Sub-Sektor Industri Tekstil dan 

Garmen yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 ? 

3. Diantara variabel Cash Flow, Earning Per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), Price To Book Value (PBV), Debt To Equity Ratio (DER), 

dan Return On Equity (ROE) yang paling berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan Sub-Sektor Industri Tekstil dan Garmen yang 

Tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 ? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis akan menguji bagaimana pengaruh Cash 

Flow, Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price Book 

Value (PBV), Debt To Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE) 

terhadap harg saham. Oleh karena itu, untuk mendapatkan arah pembahasan 

yang baik sehingga tujuan penelitian ini bisa dicapai, maka penulis akan 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu berfokus 

pada faktor mikroekonomi yang dengan menggunakan Cash Flow, Earning 

Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price Book Value  (PBV), 

Debt To Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE) yang 

berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan Sub-Sektor Industri Tekstil 

dan Garmen yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-

2016. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap 

perlu untuk diteliti lebih lanjut, yang berhubungan dengan pengaruh 

beberapa faktor yakni Cash Flow, EPS, PER, PBV, Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on Equity (ROE), dan terhadap Harga Saham Perusahaan 

Sub-Sektor Industri Tekstil dan Garmen yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah : 

1. Untuk menjelaskan kondisi Cash Flow, Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Price To Book Value (PBV), Debt To Equity Ratio 

(DER), Return On Equity (ROE) dan Harga Saham Perusahaan Sub-

Sektor Industri Tekstil dan Garmen yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Cash Flow, Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Price To Book Value (PBV), Debt To Equity Ratio 

(DER), dan Return On Equity (ROE) secara simultan maupun parsial 

terhadap harga saham Perusahaan Sub-Sektor Industri Tekstil dan 

Garmen yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

3. Untuk mengetahui diantara variabel Cash Flow, Earning Price Ratio 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE) yang paling 

berpengaruh terhadap harga saham Perusahaan Sub-Sektor Industri 

Tekstil dan Garmen yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk 

periode 2014-2015. 
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E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Bagi Emiten

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan atau emiten dalam menentukan nilai harga saham perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan investor 

maupun calon investor atas informasi keuangan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan saat akan melakukan investasi di pasar modal, 

sehingga diharapkan akan memperkecil risiko yang mungkin dapat terjadi 

sebagai akibat dalam pembelian saham dipasar modal.  

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat 

menjadi bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya. 


