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BAB I 

PENDAHULUAN 

                                
1.1 Latar Belakang 

Modal merupakan aspek penting dalam suatu perusahaan, karena dari situlah 

perusahaan dapat menjalankan seluruh unit usahanya. Untuk membangun suatu 

perusahaan yang maju, maka dapat dipastikan suatu perusahaan juga harus memiliki 

modal yang kuat, baik untuk ekspansi maupun untuk membuka unit usaha baru. Oleh 

karenanya banyak perusahaan yang mencari alternatif guna memperoleh tambahan 

modal. Bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat tertentu, pasar modal 

merupakan salah satu lahan subur untuk memperoleh modal. Dengan pasar modal, 

perusahaan dapat menggalang dana dari pihak ketiga, dengan cara menjual saham, 

obligasi maupun surat berharga lainnya. Saat ini banyak sekali perusahaan yang 

sudah melakukan GoPublic guna memperoleh suntikan dana sebagai alternatif 

pembiayaan selain menggunakan jasa perbankan. Perusahaan yang menjual saham 

atau yang biasa disebut sebagai emiten memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan permodalan perusahaannya, sedangkan di lain sisi hal ini juga 

dimanfaatkan oleh investor untuk berinvestasi, yakni dengan menanamkan dananya 

untuk membeli saham suatu perusahaan, dengan harapan akan memperoleh return  

yang tinggi, meskipun hal ini juga diikuti oleh resiko yang tinggi. Akan tetapi hal ini 

tidak menyurutkan niat investor untuk membeli saham di pasar modal. Hal ini 

dibuktikan semakin banyaknya investor yang aktif di sektor pasar modal. 
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Harga saham juga menggambarkan nilai dari suatu perusahaan dan dapat 

digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja perusahaan. Harga saham 

yang selalu mengalami kenaikan dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat 

bahwa kinerja perusahaan baik. Hal ini terjadi karena banyak calon investor yang 

ingin membeli saham perusahaan tersebut. Karena permintaan lebih tinggi dari 

penawaran maka akan mengakibatkan naiknya harga saham tersebut. Begitu pula 

sebaliknya, jika perusahaan mengalami penurunan kinerja, maka akan dapat 

memberikan sinyal negatif bagi para investor sehingga investor enggan untuk 

membeli saham perusahaan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan penawaran lebih 

besar dari permintaan yang akan berujung pada menurunnya harga saham tersebut. 

Oleh karena itu, secara tidak langsung jika harga saham suatu perusahaan selalu 

mengalami kenaikan, akan dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan 

perusahaan. Maka dari itu penting sekali bagi pihak manajemen perusahaan untuk 

selalu menjaga agar harga sahamnya selalu mengalami kenaikan. Semakin tinggi 

harga saham akan berdampak terhadap kemakmuran para pemegang saham, sekaligus 

dapat membuat citra perusahaan semakin baik dimata masyarakat, baik investor 

maupun calon investor yang ingin menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. 

Namun hal tersebut akan sulit terjadi, mengingat selalu terjadi fluktuasi harga saham 

di pasar saham.  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham, yakni faktor 

internal dan eksternal. Faktor eksternal biasanya merupakan suatu resiko yang tidak 
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dapat dikendalikan oleh pihak manajemen, misalnya adalah kebijakan makro suatu 

Negara. Sedangkan faktor internal adalah faktor fundamental yang dapat 

dikendalikan oleh manajemen, diantaranya adalah kinerja perusahaan, return on 

assets (ROA), earning per share (EPS), dividend payout ratio (DPR) dan beberapa 

faktor lainnya. Kinerja baik perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh emiten pada periode tertentu, hal ini sangat membantu bagi para 

investor dalam menentukan kebijakan apakah harus membeli atau menjual saham atas 

suatu perusahaan tertentu. Semakin baik kinerja perusahaan akan berdampak pada 

semakin menariknya suatu saham atas perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena 

investor cenderung memilih untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan 

kinerja yang baik, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, maka dengan 

begitu akan berdampak pula terhadap naiknya harga saham perusahaan dikarenakan 

semakin banyaknya investor yang membeli saham atas perusahaan tersebut. 

Penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, 

yaitu kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Alasan 

mengapa menganalisa kinerja keuangan adalah, karena dengan menggunakan kinerja 

keuangan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan dari berbagai aspek, dimana 

informasi tersebut sangat berguna bagi para investor yang akan menanamkan dananya 

dalam suatu perusahaan. Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, dapat 

ditempuh melalui perhitungan rasio keuangan, pada umumnya menggunakan rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar 
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(Wiagustini:2010:75). Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dengan dana lancer yang 

tersedia. Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau 

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran efektivitas 

pengelolaan manajemen perusahaan. Rasio aktivitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk menjaga stabilitas usahanya sehingga bias bertahan hidup dan berkembang. 

Rasio pasar menunjukkan pengakuan pasar terhadap kondisi keuangan yang dicapai 

perusahaan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap harga saham 

itu sendiri. Dikarenakan dengan menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan, 

investor akan memperoleh informasi secara lebih mendalam tentang kondisi kinerja 

keuangan dari perusahaan tersebut. Profitabilitas perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan modal untuk menghasilkan laba tersebut. Dapat 

dikatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba. Menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:118) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan 

total aktiva maupun modal sendiri. Jika perusahaan selalu mengalami keuntungan, 

maka akan memberikan sinyal positif bagi investor sehingga menyebabkan 

permintaan sahamnya meningkat dan akan mendorong naik harga sahamnya. 
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Dalam penelitian ini profitabilitas suatu perusahaan diukur berdasarkan return 

on assets (ROA). Definisi return on assets (ROA) yaitu rasio antara net income after 

tax terhadap asset secara keseluruhan. Hal ini akan menunjukkan produktivitas aktiva 

dalam memberikan pengembalian pada penanam modal (Sawir,2005). Return on 

assest (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, 

berarti tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga semakin tinggi. 

ROA yang tinggi dapat menarik calon investor untuk mau menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut, karena pada dasarnya dengan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang semakin besar, maka dapat diartikan bahwa kinerja 

keuangan suatu perusahaan juga dalam keadaan yang baik, hal ini akan berdampak 

pula terhadap naiknya harga saham perusahaan tersebut. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Noviri (2013:17) mengenai Pengaruh Return On 

Assets (ROA), Earning Per Share dan tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham 

diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 

Earning per share (EPS) adalah keuntungan bersih atas setiap lembar saham 

yang mampu diraih suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Menurut Darmaji et. al. (2006:139) EPS merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar 

saham. Sedangkan pendapat lain mengatakan , EPS merupakan rasio antara 

pendapatan setelah pajak dengan jumlah saham yang beredar (Sawidji,2005:102). 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas EPS merupakan besarnya laba per lembar 

saham yang diperoleh oleh pemegang saham atas saham yang dimiliki selama suatu 

periode. Besarnya EPS dapat dijadikan informasi bagi investor atas saham suatu 

perusahaan, apakah saham tersebut memiliki keuntungan yang besar atau tidak. 

Karena pada umumnya investor menginginkan pendapatan yang besar atas suatu 

saham, maka semakin tinggi EPS suatu saham, ini menandakan perusahaan berhasil 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, hal ini akan menarik investor 

untuk membeli saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi minat investor untuk 

membeli saham perusahaan tersebut, dapat mendorong naiknya harga suatu saham 

perusahaan. Dengan kata lain, jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

meningkat, maka harga saham akan meningkat (Husnan,2001:317). Hal ini didukung 

hasil penelitian oleh Yanti (2013:222) mengenai Pengaruh Earning Per Share 

terhadap harga saham dengan Dividen Per Share Sebagai Variabel Moderasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham.   

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan keputusan mengenai pembagian laba 

atau menahannya guna di investasikan kembali di dalam perusahaan (Weston dan 

Brigham, 1993:198). Semakin tinggi DPR maka itu berarti perusahaan memiliki 

cukup dana untuk membayar dividen kepada investor. Hal ini tentunya akan dapat 

dijadikan sebagai salah satu indikator bagi seorang investor untuk membeli saham 

perusahaan. Karena pada umumya investor menginginkan dividen yang besar, maka 
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para investor cenderung akan memilih perusahaan yang memiliki tingkat rasio 

pembayaran dividen yang tinggi pula. Tingginya akan permintaan saham pada 

perusahaan tersebut maka akan dapat mendorong naik harga sahamnya. Menurut 

Weston dan Brigham (1993:26) faktor yang mempengaruhi harga saham diantaranya 

adalah jumlah kas dividen yang diberikan kepada investor, hal ini dikarenakan jika 

semakin tinggi besarnya dividen yang diberikan, ini akan menimbulkan kepercayaan 

kepada investor terhadap suatu saham, sehingga saham perusahaan tersebut semakin 

diminati. Semakin tinggi minat investor terhadap saham tersebut akan mendorong 

naik harga sahamnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Wilianto (2012:36) mengenai pengaruh kebijakan dividen, leverage keuangan dan 

profitabilitas terhadap harga saham perusahaan manufaktur di BEI. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan dividen (DPR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kabajeh (2012:119) mengenai The 

relationship between ROA, ROE and ROI ratios with Jordanian insurance public 

companies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, ROE dan ROI berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarni 

(2012:45)  mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada 

perusahaan mining and mining service di Bursa Efek Indonesia  (BEI)  menunjukkan 

bahwa,  Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA) berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham, akan tetapi terhadap hasil yang kontradiktif yaitu 
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Dividend Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham. Berbeda pendapat dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan 

oleh Idawati (2015:90) mengenai Effect of Earning Per Share (EPS) and Return On 

Assets (ROA) against share price on coal mining company listed in Indonesia stock 

exchange didapati hasil bahwa ROA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham sedangkan variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang 

dilakukan oleh Ramdhani (2013:40) mengenai Pengaruh Return On Assets dan Debt 

To Equity Ratio terhadap harga saham pada institusi finansial di Bursa Efek 

Indonesia. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ROA tidak memiliki 

pengaruh secara positif signifikan terhadap harga saham. Penelitian lain juga 

mendukung hasil dari penelitian tersebut,di antaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Hasanah (2013:10) hasil yang didapat juga menunjukkan bahwa ROA 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hal ini semakin di 

pertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Menaje (2012:2) dimana dari hasil 

penelitian yang dilakukan, didapat hasil yang sama yaitu ROA tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham. Hasil yang kontradiktif dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Idawati (2015:90), penelitian yang dilakukan oleh Islam 

(2014:106) dengan judul How Earning Per Share (EPS) affect on share price and 

firm value. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa variabel EPS tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hunjra et al (2014:113) dengan judul Impact of 

dividend policy, earning per share, return on equity, profit after tax on share price, 

diperoleh hasil bahwa kebijakan dividen yang dalam hal ini diteliti berdasarkan 

Dividend Payout Ratio (DPR) diperoleh hasil bahwa DPR berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan oleh Shawawreh (2014:141) mengenai The Impact of Dividend Policy on 

Share Price, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif 

signifikan antara DPR dan harga saham. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Onsomu (2014:118) mengenai The Effect of Dividend Policy On 

Stock Price, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2013:20) mengenai Dividend 

Policy and Price Volatility, penelitian yang dilakukan oleh Ilaboya (2012:120) 

mengenai Dividend policy and share price volatility, penelitian yang dilakukan oleh 

Khan (2012:145) mengenai Effect of Dividends on Stock Prices– A Case of Chemical 

and Pharmaceutical Industry of Pakistan, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Hashemijoo et. al. (2012:4) mengenai The Impact of Dividend Policy on Share Price 

Volatility in the Malaysian Stock Market, dari keenam penelitian tersebut diperoleh 

hasil bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara kebijakan dividen 

terhadap harga saham.  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, jika perusahaan menginginkan 

untuk tetap dipercaya oleh pemegang saham dan ingin memakmurkan para pemegang 

sahamnya, maka penting bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjaga harga 
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saham perusahaannya, diantaranya dengan menjaga  Return On Assets (ROA), 

Earning Per Share (EPS) dan Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan untuk selalu 

mengalami kenaikan. Karena berdasarkan hasil penelitian baik secara teoritis maupun 

secara empiris, ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi harga saham. 

Melihat hasil simpulan yang masih bervariatif, oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji kembali pengaruh Return On Assets (ROA),  Earning Per 

Share (EPS) dan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ 45. 

Alasan mengapa meneliti harga saham dari perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks saham LQ 45 ini karena perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ 45 

pada umumnya memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Harapannya dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan maupun bagi 

investor yang ingin menginvestasikan dananya pada instrumen saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ 45 . 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini 

adalah “Pengaruh Profitabilitas,  Earning Per Share (EPS) dan Dividend Payout 

Ratio (DPR) Terhadap Harga Saham Pada  Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks 

Saham LQ 45 ”. 

 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
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1) Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham? 

2) Apakah Earning Per Share  (EPS) berpengaruh terhadap harga saham? 

3) Apakah Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap harga saham?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :  

1) Mengetahui signifikansi pengaruh Profitabilitas terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ 45. 

2) Mengetahui signifikansi pengaruh Eaning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ 45. 

3) Mengetahui signifikansi pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ 45. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

1) Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu manajemen keuangan tentang pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan terhadap harga saham dengan cara menganalisis rasio keuangan.  

2) Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan baik bagi investor maupun bagi 

manajemen perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan strategis di masa yang akan datang,serta 

dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai dasar pertimbangan bagi 
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Investor yang ingin menginvestasikan dananya pada instrumen saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ 45 sehingga investasinya dapat 

memberikan return yang optimal. 

 

 

 

 

 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Secara umum penelitian ini terdiri dari 5 bab dan beberapa sub bab, agar dapat 

menggambarkan arah penelitian yang ditulis, maka dapat dijelaskan melalui 

sistematika penelitian sebagai berikut : 

BAB I/PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan 

mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan 

dari penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II/KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, yang meliputi 

rangkuman penelitian terdahulu, pengertian saham, pengertian harga saham serta 

faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham yang mana didalamnya terdapat 3 

variabel bebas penelitian yaitu ROA,EPS dan DPR. 
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BAB III/METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, lokasi dan ruang lingkup 

penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis 

dan sumber data penelitian, populasi, sampel, metode penentuan sampel, metode 

pengumpulan data serta teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB IV/DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum daerah atau wilayah penelitian, 

deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V/SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian, serta saran 

yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil 

penelitian. 
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