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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu perusahaan diharapkan terus mengalami perkembangan, 

berkembangnya perekonomian indonesia mendorong majunya dunia usaha di 

indonesia. Banyak investor luar negeri maupun investor dalam negeri 

menanamkan modalnya di indonesia dalam bentuk investasi jangka panjang 

yang menguntungkan. Perkembangan ini akan menimbulkan persaingan yang 

semakin kompetitif antar perusahaan untuk semakim efektif. Jika perusahaan 

telah mencapai tujuannya, maka perusahaan tersebut mampu bersaing dengan 

pesaing lainnya. Dalam melakukan pengembangan perusahaan tersebut 

membutuhkan dana atau modal. 

Modal menjadi salah satu aspek penting bagi perusahaan baik dalam 

mencapai tujuan maupun melakukan pengembangan. Perusahaan harus 

menentukan seberapa banyak modal yang diperlukan untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaan tersebut. Sumber dana bagi perusahaan dapat 

diperoleh dari dalam maupun luar perusahaan. Dana dari dalam perusahaan 

yaitu melalui laba ditahan dan depresiasi sedangkan dana dari luar perusahaan 

yaitu dana yang berasal dari kreditur dan investor para pemegang saham. 

Pada umumnya tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba 

perusahaan. Kepemilikan perusahaan di tujukan dari saham yang dimiliki 

investor. Harga saham mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, 
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menunjukkan adanya prospek yang baik, maka sahamnya akan diminati 

investor dan harganya juga akan meningkat dan sebaliknya kinerja suatu 

perusahaan dikatakan cukup baik jika tingkat pengembalian dan tingkat 

keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan resiko yang ditanggung 

(Tandelilin, 2001).  Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka perusahaan harus 

berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan harga 

saham.  

Naik turunnya harga saham dapat di pengaruhi oleh tinggi rendahnya 

profitabilitas,  hutang dan penilaian pasar. Tujuan dari profitabilitas yaitu 

untuk menggambarkan dan mengetahui kempampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu.  

Perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan modal saja, melainkan 

perusahaan juga butuh tambahan modal. Hutang juga mempunyai tujuan 

untuk mendongkrak kinerja keuangan perusahaan. Namun jika jumlah hutang 

suatu perusahaan sudah melebihi jumlah ekuitas yang dimiliki maka tingkat 

resiko perusahaan dari sisi likuiditas keuangan juga semakin tinggi. Selain 

hutang, Penilaian pasar dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham, 

biasanya dipergunakan oleh para investor untuk mempertimbangkan 

situasi/keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. 

Berikut  daftar tabel harga saham sub sektor perusahaan ritail yang 

terdaftar di BEI : 
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Tabel 1.1. Daftar Harga Saham Pada Sub Sektor Perdagangan Eceran 

 

Nama Perusahaan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 % 

Ace Hardware Indonesia Tbk. 820 590 785 825 835 38,55 

Catur Sentosa  Adiprana Tbk. 230 180 575 398 525 19,08 

Erajaya Swasembada Tbk. 2.950 1.000 1.090 545 600 61,85 

Global Teleshop Tbk. 1.170 1.250 1.000 488 456 43,64 

Hero Supermarket Tbk. 4.325 2.425 2.380 1.150 1.260 115,4 

Kokoh Inti Aremabama Tbk. 300 275 445 290 300 16,1 

Mitra Adiperkasa Tbk. 6.650 5.500 5.075 3.795 5.400 264,2 

Midi Utama Indonesia Tbk. 790 530 585 780 810 34,95 

Matahari Putra Prima Tbk. 1.150 1.940 3.050 1.825 1.480 94,45 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 1.220 1.060 790 645 1.195 49,1 

Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 5.250 450 500 580 625 74,05 

Supra Boga Lestari Tbk. 800 660 445 340 530 27,75 

Sona Topas Tourism Industry Tbk. 2.300 4.800 4.100 4.050 2.520 177,7 

Tiphone Mobile Indonesia Tbk. 540 620 930 770 855 37,15 

Trikomsel Oke Tbk. 1.000 1.290 1.275 2.000 2.000 75,65 

Sumber : www.idx.co.id 

Data diatas menunjukan setiap perusahaan sub sektor perdagangan 

eceran mengalami perubahan harga saham yang tidak stabil selama periode 5 

tahun terakhir. Tinggi atau rendahnya nilai harga saham menyangkut 

keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan operasionalnya yang dapat dinilai 

dari kinerja keuangan pada periode tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh ROE, EPS, PER, DER dan 

PBV Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Sub Sektor Perdagangan Eceran 

(Retail) Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah variabel ROE, EPS, PER, DER, dan PBV berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan retail yang terdaftar di BEI ? 

2. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham perusahaan retail yang terdaftar di BEI ? 

 

C.   Batasan Masalah 

Batasan masalah pada proposal penelitian ini yaitu hanya membahas 

ukuran kinerja keuangan antara lain ROE, EPS, PER, DER dan PBV pada 

perubahan harga saham perusahaan. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel ROE, EPS, PER, DER 

dan PBV terhadap perubahan harga saham pada perusahaan retail. 

b. Mengetahui dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan retail. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak terkait, yaitu:  

a. Bagi Perusahaan Perdagangan Eceran (Retail) 

Penelitian ini memberikan informasi atas penelitian yang 

dilakukan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan untuk 

kemajuan perusahaan.  
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b. Bagi Investor Perdagangan Eceran (Retail)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang 

pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan harga saham dan 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya 

yang akan meneliti penelitian sejenis di masa yang akan datang. 




