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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan teknologi dan arus informasi akhir-akhir ini menyebabkan 

dunia usaha menjadi berkembang lebih pesat. Para pelaku bisnis nasional baik 

sektor swasta maupun sektor pemerintahan harus bersaing secara ketat, terbuka 

dan kompetitif dengan para pelaku bisnis dari negara lain agar terhindar dari 

masalah kebangkrutan dan menjadi perusahaan yang unggul dalam persaingan 

dunia usaha. Sayangnya dengan adanya kemajuan teknologi dan arus informasi ini 

sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga 

merugikan banyak pihak. Seperti fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu pada 

Bank Century dimana pemegang saham terbesar yaitu PT Antaboga Delta 

Sekuritas dengan total kepemilikan saham sebesar 7,44%. Kondisi ini 

dimanfaatkan oleh pemegang saham terbesar Bank Century yang juga merupakan 

pemilik dari PT Antaboga Delta Sekuritas untuk menjual produk reksadana 

kepada para investor (nasabah) yang didapat dari PT Antaboga Delta Sekuritas. 

Pada saat itu Bank Century tidak memiliki izin untuk menjual produk reksadana 

dan setelah diselidiki ternyata produk reksadana yang dijual tersebut tidak 

memiliki izin dari pihak Bapepam dengan kata lain produk reksadana tersebut 

merupakan produk reksadana bodong yang hak dari pemiliknya tidak dapat 

ditagih karena dana dari para investor tersebut dibawa lari oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab tersebut (Nikkentobi, www.portalreksadana.com). Hal 

ini merugikan pihak Bank Century sendiri yang dimana dapat dilihat dari laba 
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Bank Century yang menurun drastis dari Rp 56.946.000.000,00 pada tahun 2007 

menjadi (Rp 7.281.150.000,00) pada tahun 2008 (www.idx.co.id) yang 

menyebabkan penurunan pada harga penutupan saham juga dari Rp 68 per lembar 

pada harga penutupan tahun 2007 menjadi Rp 50 per lembar pada harga 

penutupan tahun 2008 (www.duniainvestasi.com) sehingga menyebabkan Bank 

Century patut diberikan dana bantuan bailout dari pemerintah karena terdapat 

jumlah dana yang cukup besar milik para nasabah. 

Salah satu upaya perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya dalam 

persaingan usaha yaitu dengan cara meningkatkan kinerja masing-masing 

perusahaan. Setiap perusahaan seharusnya memiliki kebijakan yang strategis 

untuk dapat menghasilkan perusahaan yang efektif dan efisien dalam menjalankan 

aktifitasnya. Menurut Anthony dan Govindarajan (1998 : 9) menjelaskan bahwa : 

“Strategy formulation is the process of deciding on the goals of the 

organization and the strategies for attaining these goals.” 

Kebijakan strategis mempunyai peranan penting bagi masing-masing 

perusahaan yaitu sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian tujuan suatu 

perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang efektif dan 

efisien apabila perusahaan telah mencapai target atau tujuan yang telah 

direncanakan. Suatu perusahaan harus mempunyai kemampuan memperoleh dan 

mengalokasikan modal guna untuk berjalannya suatu usaha. Salah satu tempat 

dimana manajer perusahaan dapat memperoleh modal adalah pasar modal. 

Menurut Sunariyah (2011:5) pasar modal merupakan tempat bertemunya individu 

atau badan usaha yang memiliki kelebihan dana (investor/surplus funds) dan 

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
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individu atau sekelompok orang yang membutuhkan modal (emiten) dalam 

menjalankan suatu usaha. Menurut Sartono (2000:21) pasar modal seringkali 

dijadikan objek penelitian karena sifatnya yang representasi dapat 

menggambarkan kondisi perekonomian di suatu negara. Pasar modal 

memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dana jangka panjang untuk investasi 

jangka panjang masing-masing perusahaan. 

Informasi yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan investasi 

adalah laporan keuangan. Di dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 

atau yang sekarang dikenal dengan istilah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009) disebutkan 

bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian laporan terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Para pengguna laporan keuangan dapat menghitung keuntungan atau 

kerugian mereka apabila menanamkan modalnya ke perusahaan lain (emiten) 

dengan memanfaatkan informasi dari laporan keuangan yang dapat dinilai dengan 

angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan khususnya bagi para 

investor. Laba akuntansi selalu menjadi sorotan para pengguna laporan keuangan 

khususnya para investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Menurut 
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Harahap (2004:273) laba akuntansi merupakan perbedaan antara revenue yang 

direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Pada saat investor 

menanamkan dananya di suatu emiten tentunya investor mengharapkan adanya 

suatu pengembalian (return) yang sebanding dengan risiko apa yang akan dia 

dapat. Menurut Fahmi (2011:151) return merupakan keuntungan (kerugian) yang 

diperoleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang 

telah dilakukan. Biasanya investor menanamkan modalnya dengan cara membeli 

beberapa lembar saham yang dimiliki oleh suatu emiten. Saham merupakan tanda 

bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan, kertas yang 

tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak 

dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya juga saham 

merupakan persediaan yang siap untuk dijual. Jadi return saham merupakan 

tingkat pengembalian atas investasi saham yang telah dilakukan oleh investor. 

Alat kinerja keuangan yang hingga saat ini masih banyak digunakan oleh 

perusahaan adalah rasio keuangan. Rasio merupakan cara untuk membandingkan 

dan menyelidiki hubungan yang ada diantara berbagai bagian informasi keuangan. 

Rasio keuangan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut ini: 

1. Rasio solvabilitas jangka pendek (likuiditas) 

2. Rasio solvabilitas jangka panjang (leverage) 

3. Rasio perputaran aset 

4. Rasio profitabilitas 

5. Rasio nilai pasar 
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6. Rasio pertumbuhan 

Pernyataan berikut sesuai dengan pernyataan Ross et al (2000:57): 

Another way of avoiding the problems involved in comparing companies 

of different sizes is calculate and compare financial ratios. Because a 

ratio is simply one number divided by another and because there is a 

substantial quantity of accounting numbers out there. Financial ratios are 

traditionally grouped into the following categories: 

1. Short-term solvency or liquidity ratios 

2. Long-ter solvency or financial leverage ratios 

3. Asset management or turnover ratios 

4. Profitability ratios 

5. Market value ratios 

6. Growth ratios 

Adapun penelitian terdahulu dari Purba (2012) yang melakukan penelitian 

mengenai pengaruh EPS, DPR, PER, ROI, ROE dan ROA terhadap harga saham 

PT Gudang Garam Tbk periode 2004-2011. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitiannya adalah EPS, DPR, PER, ROI, ROE dan ROA sedangkan 

variabel dependennya adalah harga saham. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa secara simultan EPS, DPR, PER, ROI, ROE dan ROA berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Secara parsial DPR, PER dan ROI berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham dan sedangkan EPS, ROE dan ROA tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 Hasil penelitian Purba berbeda dengan hasil penelitian dari 

Kusumawardani (2010) yang melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh 

EPS, PER, ROE, FL, DER, CR dan ROA pada harga saham dan dampaknya 

terhadap kinerja perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI periode 2005-2009. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya adalah EPS, PER, 

ROE, FL, DER, CR dan ROA dan variabel dependennya adalah harga saham dan 
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kinerja. Hasil penelitiannya adalah pengaruh EPS, PER, ROE, FL, DER, CR, 

ROA pada harga saham dan dampaknya terhadap kinerja bernilai negatif yaitu 

sebesar -112,9% karena manajemen perusahaan tidak berhasil meningkatkan nilai 

perusahaannya. Secara parsial EPS, PER, ROE, DER dan ROA berpengaruh 

terhadap harga saham dan sedangkan FL dan CR tidak berpengaruh parsial 

terhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi di Indonesia serta 

perbedaan hasil penelitian terdahulu dan juga saran dari peneliti terdahulu penulis 

bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi penelitian ini dengan mengangkat 

judul: 

“Pengaruh Penilaian Kinerja Menggunakan Return on Invetsment, 

Earning per Share, Price Earning Ratio dan Return on Equity  

terhadap Return Saham  (Studi pada Perusahaan Perbankan yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Return on Investment, Earning per Share, Price Earning 

Ratio dan Return on Equity bepengaruh signifikan terhadap return 

saham secara parsial pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007-2011 . 
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2. Apakah Return on Investment, Earning per Share, Price Earning Ratio 

dan Return on Equity berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

return saham pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2011. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan 

acuan bagi para investor dalam memperhitungkan return saham yang akan 

diperoleh dari suatu perusahaan atas investasi yang dilakukan serta untuk 

mengetahui kinerja perusahaan dengan mengumpulkan informasi laba setelah 

pajak, total assets, jumlah saham biasa yang beredar, harga per lembar saham dan 

total ekuitas suatu perusahaan dengan menggunanakan alat ukur rasio keuangan 

(ROI, EPS, PER dan ROE). 

Sebuah penelitian yang dilakukan setidaknya memiliki suatu tujuan. 

Begitu juga dengan penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang 

dikemukakan pada identifikasi atau perumusan masalah yaitu untuk mengetahui 

bagaimana dan seberapa besar pengaruh penilaian kinerja menggunakan alat ukur 

finansial ROI, EPS, PER dan ROE terhadap return saham pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 baik secara 

parsial maupun simultan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi berbagai 

pihak antara lain : 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman lebih 

mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi 

dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

b. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan di 

bidang keuangan perusahaan secara tepat khususnya kebijakan struktur 

modal. 

c. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam menilai 

kinerja suatu perusahaan sehingga investor dapat mengetahui laba 

perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam memberdayakan 

modalnya. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang ada dalam penelitian 

penulis mengadakan penelitian melalui web site Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id dan data dari informasi Indonesian Capital Market Directory yang 

diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal Jalan Veteran No. 10. Adapun waktu 

penelitian dilakukan dari bulan November 2012 sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/

