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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dengan adanya kebutuhan manusia yang terus meningkat, maka banyak 

perusahaan yang didirikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Perusahaan atau 

industri  yang didirikan memerlukan faktor-faktor produksi yang diperlukan, misalnya: 

manusia, sumber daya alam, teknologi, dan modal, sehingga dapat 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi nasional dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi negara. 

 Untuk  dapat  menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan nilai dari 

suatu perusahaan (Company Value) serta untuk menghadapi persaingan yang ketat, 

maka perusahaan hendaknya memiliki program dan srategi yang dapat mengatasi 

pesaing-pesaing yang ada. Untuk melaksanakan setiap aktivitas program dan 

strategi yang dapat menambah nilai perusahaan tersebut, maka perusahaan 

memerlukan dana untuk investasi jangka panjang dalam jumlah yang sangat besar. 

 Pada umumnya, perusahaan tidak mempergunakan dan memiliki modal 

sendiri untuk membiayai seluruh aktifitas pelaksanaan program dan strateginya 

tersebut, maka perusahaan melakukan berbagai cara dan usaha untuk memperoleh 
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dananya. Langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh dana tersebut dapat 

bersumber dari antara lain: 

1. Sumber internal; dana yang diberikan oleh pemilik perusahaan (pendiri) itu 

sendiri sebagai penambah modal bagi perusahaan, penggunaan dana 

perusahaan, penggunaan laba yang tidak dibagi atau ditahan. 

2. Sumber eksternal; dana yang diperoleh dari pinjaman pihak lain, pada 

umumnya dana yang berasal dari utang/pinjaman baik jangka panjang 

(obligasi, kredit bank, dan kredit dari Negara lain) maupun jangka pendek 

(kredit rekening Koran, kredit penjual/pembeli), dana dari bantuan program 

pemerintah pusat dan daerah, dana dari teman atau keluarga, atau dana 

ventura, serta pasar modal. 

Pasar modal adalah salah satu instrument keuangan yang menarik bagi 

perusahaan untuk meningkatkan modalnya serta merupakan alternative yang baik 

untuk pemodal (investor). Perolehan dana dari pasar modal ini berbentuk saham, 

saham tersebut hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan yang sudah go-public. 

Saham perusahaan sebagai komoditi investasi ini tergolong beresiko tinggi 

karena sifat komoditinya yang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

diluar negeri atau dalam negeri, dipengaruhi baik oleh bidang polotik, keamanan, 

ekonomi, dan undang-undang, peraturan dan perubahan yang terjadi disektor 

industri, serta pengaruh dari dalam perusahaan itu sendiri. 
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Karena saham mempunyai sifat yang peka terhadap perubahan maka harga 

dari saham tersebut akan cenderung berfluktuasi, hal ini dimanfaatkan oleh investor 

untuk memperoleh keuntungan dari setiap perubahan harga yang terjadi melalui 

jual-beli saham dilantai bursa saham, disamping keuntungan yang diperoleh dari 

proses jual-beli tersebut investorpun tertarik akan deviden yang diberikan. 

Seperti diketahui bahwa investor telah menaruh harapan atau 

mempercayakan dana yang dimilikinya kepada perusahaan, dengan membeli saham 

perusahaan, yaitu harapan akan memperoleh deviden dimasa yang akan datang. 

Demikian juga perusahaan mendapatkan kepercayaan diri dari investor, sehingga 

dapat menciptakan citranya sebagai perusahaan yang  berprospek kedepan yang 

baik. 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting bagi para 

investor untuk menilai performance perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut 

para investor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam mengahasilkan laba 

setiap tahunnya dan memperhitungkan potensi keuntungan yang diperoleh dari 

pemilikan saham tersebut. 

Dengan adanya informasi ini, para investor juga dapat memilih profil 

perusahaan yang disukainya dengan membandingkan data yang diperolehnya dari 

perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Besarnya pendapatan atau laba yang 

diperolah dari kepemilikan saham tersebut yang hasilnya akan diterima oleh para 

pemegang saham untuk setiap lembar yang dimilikinya atas keikutsertaannya dalam 

perusahaan dapat dilihat dari salah satu indikatornya adalah Earning Per Share. 
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Pada periode 2005 berbagai perubahan dan peluang bagi PT.Hanjaya 

Mandala Sampoerna.Tbk dimulai. Peristiwa terpenting tahun 2005, bahkan di 

sepanjang sejarah Sampoerna adalah akuisisi saham mayoritas perusahaan oleh 

Philip Morris International (PMI). Pada tanggal 18 Mei 2005, Philip Morris 

International (PMI) menuntaskan akuisisi terhadap 98% saham beredar PT HM 

Sampoerna Tbk. Akuisisi terbesar dalam sejarah korporasi Indonesia ini 

menyandingkan antara perusahaan rokok terbesar dengan pertumbuhan terpesat di 

dunia, dan salah satu produsen rokok kretek terkemuka dengan pertumbuhan 

terpesat di Indonesia. 

Akuisisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan 

pengetahuan dan pengalaman PMI. Selain itu, akuisisi ini juga membawa sumber 

daya, serta metode dan prosedur yang lebih baik untuk mengalokasikan sumber 

daya bisnis secara lebih efisien. Salah satu ukuran keberhasilan akuisisi ini adalah 

kinerja keuangan perusahaan yang mantap di tahun 2005, sebelum-dan terutama-

setelah akuisisi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

praktek kerja dan menuliskan Laporan Kerja praktek mengenai fluktuasi Earning per 

Share di PT.Hanjaya Mandala Sampoerna tbk, dengan judul: 

“Suatu Tinjauan Mengenai Fluktuasi Earning Per Shar e di PT.Hanjaya 

Mandala Sampoerna tbk. Periode (1999-2005)” 
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I.2 Identifikasi Masalah 

Dalam melakukan perubahan struktur modalnya, perusahaan dapat 

menentukan sendiri jenis pembiayaan yang dianggap paling tepat dan paling 

menguntungkan bagi aktivitas usahanya, baik itu melalui penerbitan obligasi, saham 

preferen, maupun saham biasa, agar stabilitas fluktuasi EPS dapat dipertahankan 

atau bahkan meningkat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Earning per Share (laba per lembar 

saham) pada PT.Mandala Sampoerna Tbk. 

2. Bagaimana perkembangan harga pasar saham pada PT.Mandala 

Sampoerna Tbk. 

 

I.3 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berhubungan 

dengan judul penelitian yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan 

Tugas Akhir, yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Jurusan Manajemen Program Diploma III, 

Universitas Widyatama. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Earning Per Share (Laba Per Lembar Saham) 

pada PT.Mandala Sampoerna Tbk.  

2. Untuk mengetahui perkembangan harga pasar saham pada saham 

PT.Mandala Sampoerna Tbk. 

 

I.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi : 

1. Penulis; merupakan kesempatan untuk mendalami masalah keuangan di 

bidang usaha penindustrian dan untuk belajar mengenai cara-cara 

penerapan teori yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan dengan 

kenyataan yang dikerjakan di lapangan (praktek kerja) 

2. Perusahaan; sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam 

merencanakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan 

fluktuasi Earning Per Share. 

3. Pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama bagi para mahasiswa yang 

membutuhkan referensi bagi penyusunan Laporan Tugas Akhir dalam bidang 

Manajemen Keuangan. 
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I.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah 

metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

(Moh.nazir,1999 : 65). 

 

 I.5.1  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data yang diambil secara langsung dari berbagai sumber di tempat penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data yang diambil dari berbagai sumber yang telah tersedia dari referensi 

pustaka, seperti buku-buku, majalah, jurnal yang erat kaitannya dengan 

masalah yang diteliti. 
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 I.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara: 

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca referensi berupa 

buku-buku teori keuangan, majalah, jurnal, dan lain-lain. Studi kepustakaan 

ini sangat membantu dalam menetapkan alat analisis yang jelas. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian 

secara langsung atau melakukan pencatatan dari laporan atau sumber-

sumber tertulis perusahaan. 

 

I.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, kantor 

cabang Bandung yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta 795 Gede Bage, Bandung. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai pada tanggal 9 Juli sampai dengan 

5 Juni 2007. 

 

 


