
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan investasi atas aktiva keuangan dewasa ini telah demikian 

pesatnya di Indonesia. Hal ini di tandai dengan jumlah transaksi perusahaan yang 

go public, investor, dan pelaku pasar modal lainnya yang terus meningkat. 

Investasi pada umumnya dilakukan karena beberapa hal, antara lain untuk 

mendapat kehidupan yang layak di masa yang akan datang, meningkatkan taraf 

hidup, merosotnya nilai kekayaan karena tingkat inflasi, menghemat pajak dan 

untuk mendapatkan keuntungan atau return dari kegiatan perusahaan.  

Para investor saham umumnya tertarik dengan pendapatan saat ini dan 

pendapatan yang diharapkan di masa depan serta stabilitas pendapatan, 

pendapatan tersebut dalam garis tren. Jadi para investor biasanya memfokuskan 

pada analisis profitabilitas. Mereka juga akan tertarik dengan kondisi keuangan 

perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar 

deviden dan menghindari kebangkrutan. 

Para investor membeli saham biasa karena mereka mengharapkan suatu 

imbalan (return) atas investasi mereka. Imbalan ini dapat berupa apresiasi harga 

saham dan deviden kepada para pemegang saham. Namun melihat risiko yang ada 

maka untuk pengambilan keputusan ekonomi, para pelaku bisnis membutuhkan 

informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, 

karena informasi ini berguna untuk memprediksi kemungkinan pendapatan atau 

return yang akan diterima dimasa yang akan datang. Saat ini di Indonesia 

pertimbangan membeli dan menjual saham pada prakteknya masih banyak 

didasarkan pada informasi non akuntansi seperti dengan melihat daftar peringkat 

saham, tren yang sedang terjadi, dan faktor-faktor eksternal perusahaan lainnya. 

Informasi tersebut berguna sebagai pengurang ketidakpastian dalam pengambilan 

keputusan. Sehingga para investasi yang ada cenderung bersifat menebak dengan 

pertimbangan keadaan tren, padahal pada saat seseorang berinvestasi harus 



 

mengerti keadaan emiten yang akan diinvestasikan sehingga risiko yang ada akan 

semakin kecil. Oleh karena itu seorang investor harus mengetahui segala 

informasi baik yang umum maupun yang sudah terfokus pada suatu emiten. 

Hal pertama yang harus diketahui seorang investor adalah tempat untuk 

melakukan investasi pada perusahaan yang berupa surat-surat berharga yang dapat 

memberikan keuntungan bagi investor yaitu pasar modal. 

Pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi dana 

yang diarahkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan 

dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. 

Pasar modal di Indonesia sementara ini mempunyai beberapa obyek 

investasi yang diperdagangkan, umumnya investasi dikategorikan 2 jenis yaitu : 

Real Assets dan Financial Assets. Aset riil adalah bersifat berwujud seperti 

gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan aset keuangan merupakan 

dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil 

pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Bagi seorang yang ingin melakukan 

investasi yang menguntungkan atau setidak-tidaknya untuk mengamankan 

kekayaan dari berbagi risiko yang mungkin terjadi dia memiliki banyak pilihan. 

Berbeda dengan investasi dibidang lain yang sudah banyak dikenal, investasi 

dipasar modal relatif baru bagi masyarakat indonesia. Karena itu belum banyak 

orang yang mengenal bagaimana melakukan investasi di pasar modal. 

Obyek investasi yang dipedagangkan di pasar modal Indonesia saat ini 

berupa surat-surat berharga, obligasi, dan sertifikat PT. Danareksa. Sama halnya 

dengan investasi dibidang lain, untuk melakukan investasi dipasar modal selain 

diperlukan dana, diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri 

bisnis untuk menganalisa efek atau surat berharga mana yang akan dibeli, mana 

yang akan dijual, dan efek mana yang tetap dipegang. 

Saham sebagai salah satu obyek investasi yang paling diminati dalam 

perdagangan pasar modal merupakan salah satu sekuritas yang mempunyai 

tingkat risiko cukup tinggi. Risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian return yang 

akan diterima oleh investor di masa depan. Hal ini disebabkan risiko saham 

berhubungan dengan keaadan perekonomian, politik, industri dan keadaan 



 

perusahaan atau emiten. Selain itu terdapat banyak individu dan kelompok yang 

berkepentingan atas suatu perusahaan , antara lain : pemilik (investor), manajer, 

pemberi pinjaman, karyawan, organisasi pekerja, agen pemerintah, dan 

masyarakat umum. 

Melihat risiko yang ada maka untuk pengambilan keputusan ekonomi, para 

pelaku bisnis membutuhkan informasi tentang kondisi dan return atau pendapatan 

dari perusahaan. Informasi tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

keputusan investasi. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan 

meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Laporan 

Arus Kas dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena 

informasi ini menunjukkan prestasi perusahaan pada periode tersebut. Namun 

demikian, informasi keuangan di atas bukan informasi yang sifatnya absolut 

dalam pengambilan keputusan bagi investor. Untuk Pasar Modal di Indonesia 

pertimbangan membeli dan menjual saham pada prakteknya masih banyak 

didasarkan pada informasi non akuntansi seperti dengan melihat daftar peringkat 

saham, tren yang sedang terjadi, dan faktor-faktor eksternal perusahaan lainnya. 

Informasi tersebut berguna sebagai pengurang ketidakpastian dalam pengambilan 

keputusan. 

Melihat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas yang terdapat 

di pasar saham yang selanjutnya menyebabkan kenaikan dan penurunan jumlah 

permintaan dan penawaran saham pada bursa saham dan efeknya berdampak pada 

perubahan harga saham. Maka peranan informasi menjadi penting bagi investor. 

Informasi mengenai perusahaan dapat diperoleh dari pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Eksternal berhubungan dengan kondisi perekonomian, 

tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Sedangkan internal dapat 

berasal dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan kita dapat memprediksi 

kemampuan perusahaan pada masa yang akan datang. Agar pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan tersebut dapat mengerti mengenai keadaan perusahaan 

maka kita perlu menganalisa laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang diinginkan. 



 

Seorang Investor dalam menilai kinerja manajemen perusahaan dapat 

dilihat melalui laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan. Hal ini disebabkan 

Laporan keuangan merupakan informasi pokok yang dibutuhkan oleh pihak 

ekstern dan intern perusahaan untuk mengetahui perkembangan perusahaan serta 

keuntungan yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan 

keuangan disusun setiap akhir periode sebagai laporan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar data 

keorganisasian. Dengan adanya laporan keuangan, manajer perusahaan akan 

bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. 

Analisa laporan keuangan tersebut sangat dibutuhkan untuk memahami 

informasi laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan alternatif 

untuk menguji apakah informasi keuangan bermanfaat untuk melakukan 

klasifikasi atau prediksi terhadap pertumbuhan laba ataupun harga saham. Analisa 

laporan keuangan didasarkan pada data keuangan historis yang tujuan utamanya 

adalah memberi suatu indikasi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. 

Aspek kinerja masa mendatang perusahaan yang paling penting tergantung pada 

kebutuhan-kebutuhan laporan keuangan. Secara umum ada banyak teknik analisis 

dalam melaksanakan penilaian investasi, tetapi yang paling banyak digunakan 

adalah analisis yang bersifat fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, dan 

analisis rasio keuangan. 

Dari beberapa pakar ekonomi terdapat beberapa analisa rasio keuangan 

yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi laporan keuangan. Akan 

tetapi manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio sangat ditentukan oleh tujuan 

spesifik analisis. Lebih lanjut, rasio-rasio tersebut bukan merupakan kriteria yang 

mutlak. Rasio-rasio yang bermanfaat yaitu rasio yang dianggap dapat menunjukan 

perubahan dalam kondisi keuangan atau kinerja operasi, dan membantu 

menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut, yang pada 

gilirannya, dapat menunjukkan kepada analis risiko dan peluang bagi perusahaan 

yang sedang di telaah. Analisis rasio ini merupakan salah satu cara untuk 

mengukur kinerja dari sebuah perusahaan. 



 

Kinerja perusahaan terutama terlihat dari tampilan keuangan yang pasti 

meningkat. Sehingga kondisi dan posisi keuangan akan mengalami perubahan. 

Dengan berubahnya posisi keuangan perusahaan, maka akan memepengaruhi 

harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan mencerminkan nilai dari suatu 

perusahaan, jika perusahaan tersebut mencapai prestasi yang baik maka akan lebih 

diminati oleh para investor. Prestasi yang dicapai perusahaan, dapat dilihat dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan yang dipublikasikan 

tersebut akan sangat berguna bagi investor untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan investasi. Dengan menganalisis laporan keuangan, investor akan dapat 

memperoleh informasi mengenai earning maupun return yang akan diterima oleh 

investor. Laporan keuangan dirancang untuk membantu para pemakai laporan 

untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan variabel-variabel dari laporan 

keuangan. Dengan laporan keuangan perusahaan tersebut investor dapat 

memperoleh data mengenai Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS), 

dan Pengembalian atas aktiva (Return On Asset, ROA) 

Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS) adalah laba bersih 

perlembar saham biasa yang beredar selama satu periode, rasio ini mengukur 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. 

Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset, ROA) merupakan suatu 

ukuran keseluruhan profitabilitas perusahaan, rasio ini membandingkan imbalan 

untuk pemegang saham dan kreditor dengan jumlah aset (jumlah sumber daya 

yang dipasok oleh para pemegang saham dan kreditor).  

Saham Perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan saham 

dari perusahaan yang telah go publik. Penjualan saham perusahaan dilakukan 

untuk mencari dana melalui pasar modal dan mengenalkan perushaan tersebut 

pada publik. Dalam rangka mencari dana melalui pasar modal dan go publik 

perusahaan harus melakukan beberapa tahap kegiatan yang merupakan prosedur 

yang harus dipenuhi untuk memenuhi ketentuan/peraturan mengadakan investasi 

di indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan sendiri oleh perusahaan karena sangat erat 

kaitannya dengan administrasi perusahaan. Selain dari sisi intern juga dari sisi 

ekstern. Agar dapat listing di BEI sebuah perusahaan harus memiliki kinerja yang 



 

baik dan prestasi yang baik, karena apabila sebuah perusahaan yang telah listing 

mempunyai kinerja dan prestasi yang kurang bagus tidak menutup kemungkinan 

perusahaan tersebut akan delist dari bursa efek. Oleh karena itu sebuah 

perusahaan yang telah listing di BEI dapat dikatakan merupakan perusahaan yang 

telah kompeten atau mampu bersaing dengan perusahaan yang lain 

Pada beberapa Perusahaan Telekomunikasi pada tahun 2008-2009, terjadi 

fenomena yang menunjukkan bahwa kenaikan dari rasio keuangan tidak diikuti 

dengan kenaikan harga saham dan sebaliknya penurunan rasio keuangan juga 

tidak diikuti dengan penurunan harga saham. Secara teori apabila tingkat rasio 

keuangan tertentu mengalami kenaikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kinerja perusahaan tersebut bagus, sehingga apabila kinerja perusahaan tersebut 

dinilai bagus, seharusnya investor berani menginvestasikan dananya untuk 

perusahaan tersebut, dan jika banyak investor cenderung ingin membeli saham 

perusahaan tersebut maka harga saham perusahaan tersebut akan mengalami tren 

yang meningkat, hal ini sesuai dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan 

terhadap pasar naik maka harga juga akan mengalami kenaikan diluar faktor-

faktor eksternal yang lain (sumber: situs Resmi Bursa Efek Indonesia 

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

Penelitian ini menggunakan analisis rasio profitabilitas dengan mengambil 

dua rasio yaitu Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS) dan 

Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset, ROA) karena dengan rasio - rasio di 

atas kita dapat mengukur kinerja keuangan dari perusahaan. Berdasarkan dari 

fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008 - 2009”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 



 

1. Apakah Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS), dan 

Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset, ROA) berpengaruh secara 

simultan terhadap harga saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI Periode 2008 - 2009. 

2. Apakah Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS), dan 

Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset, ROA) berpengaruh secara parsial 

terhadap harga saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI 

Periode 2008 - 2009. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan Identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS), 

dan Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset, ROA) terhadap harga saham 

pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Periode 2008 - 2009 

secara simultan. 

2. Untuk menguji pengaruh Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS), 

dan Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset, ROA) berpengaruh terhadap 

harga saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Periode 

2008 - 2009 secara parsial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah pembendaharaan 

pengetahuan mengenai analisa laporan keuangan khususnya analisa rasio 

keuangan. 

 

 



 

2. Kegunaan Praktis 

Selain dilihat dari kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat 

berguna : 

a. Bagi Investor, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi para investor atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat memperkecil 

risiko yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dalam pembelian saham 

di pasar modal. 

b. Bagi Perusahaan, Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi tentang usaha atau cara yang ditempuh bila perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan dan tingkat kesulitan keuangan yang akan 

mampu untuk dicarikan jalan keluarnya sehingga perusahaan tidak sampai 

mengalami kebangkrutan. 

c. Bagi Pihak-Pihak Lain, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai 

referensi maupun sebagai bahan teori bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Untuk pengambilan keputusan ekonomi, para pelaku bisnis membutuhkan 

informasi tentang kondisi dan return atau pendapatan dari perusahaan. Informasi 

tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam keputusan investasi. 

Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan meliputi Neraca, 

Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas dapat 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena informasi ini 

menunjukkan prestasi perusahaan pada periode tersebut. Namun demikian, 

informasi keuangan di atas bukan informasi yang sifatnya absolut dalam 

pengambilan keputusan bagi investor. Untuk Pasar Modal di Indonesia 

pertimbangan membeli dan menjual saham pada prakteknya masih banyak 

didasarkan pada informasi non akuntansi seperti dengan melihat daftar peringkat 

saham.  

 



 

Media yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi kinerja perusahaan 

salah satunya adalah dengan meneliti laporan keuangan. Laporan keuangan 

sendiri terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi laba, Ikhtisar Laba yang Ditahan, 

dan Laporan Posisi Keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. 

Ikatan  Akuntansi Keuangan (2007:202)  menjelaskan bahwa : 

Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses  pelaporan  keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan  (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara misalnya, sebagai aporan arus kas, atau laporan arus dana), 
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari  laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga. 
 

Setiap Kegiatan transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang dicatat dan 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan. Laporan 

keuangan disajikan untuk memberikan informasi mengenai keadaan dari 

perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan informasi historis 

dari proses kegiatan pencatatan keuangan perusahaan. Tetapi guna melengkapi 

analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan, informasi kualitatif dan 

informasi-informasi lain yang sejenis perlu ditambahkan. 

Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan banyak                  

memberikan manfaat bagi pengguna apabila laporan tersebut dianalisis lebih 

lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu pembuatan keputusan bagi pihak 

internal maupun eksternal perusahaan. Dari laporan keuangan perusahaan tersebut 

dapat diperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan, 

dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, 

analisis laporan keuangan sangat diperlukan untuk memahami informasi 

keuangan. 

 

 



 

Salah satu cara menganalis laporan rasio yaitu dengan analisis rasio. 

Analisis rasio keuangan berguna untuk memprediksi keadaan keuangan 

perusahaan. Dengan rasio keuangan investor dapat menilai kondisi dari hasil 

operasi perusahaan pada saat ini dan dimasa lalu, serta sebagai pedoman bagi 

investor untuk menilai dan memprediksi keadaan perusahaan pada masa lalu dan 

masa yang akan datang. 

Helfert (2006) mengungkapkan terdapat banyak rasio keuangan yang 

dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan. Akan tetapi 

manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio keuangan sangat ditentukan oleh tujuan 

spesifik analisis. Lebih lanjut, rasio-rasio itu bukan merupakan kriteria yang 

mutlak. Rasio-rasio yang bermanfaat dapat menunjukkan perubahan dalam 

kondisi keuangan atau kinerja operasi, dan membantu menggambarkan 

kecenderungan dan pola perubahan tersebut, yang pada gilirannya dapat 

menunjukkan kepada analis risiko dan peluang bagi perusahaan yang sedang 

ditelaah. 

Analisa laporan keuangan juga sangat dibutuhkan untuk memahami 

informasi laporan keuangan. Analisa rasio keuangan merupakan alternatif untuk 

menguji apakah informasi keuangan bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau 

prediksi terhadap pertumbuhan laba ataupun harga saham. Analisa laporan 

keuangan didasarkan pada data keuangan historis yang tujuan utamanya adalah 

memberi suatu indikasi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Aspek 

kinerja masa mendatang perusahaan yang paling penting tergantung pada 

kebutuhan-kebutuhan laporan keuangan. 

Dari beberapa teori dan penelitian-penelitian ini menunjukan bahwa 

perusahaan sering dinilai dengan tingkat dari analisis rasio keuangan, apabila dari 

tingkat analisis rasio keuangan perusahaan baik maka dapat dianggap nilai dari 

perusahaan itu baik, tetapi jika analisis rasio keuangan menunjukkan kurang baik 

maka kinerja peusahaan juga dianggap kurang efektif. Kinerja dari perusahaan 

berbanding lurus dengan harga saham dari perusahaan tersebut. Hal ini berarti jika 

kinerja perusahaan baik maka kemungkinan harga saham dari perusahaan tersebut 

juga akan mengalami kenaikan. 



 

Permasalahan ini dalam penelitian ini timbul karena jika ditelaah secara 

teori maka terdapat kejanggalan dari penelitian dan data rasio beberapa 

perusahaan yang ada. Apabila tingkat rasio keuangan tertentu mengalami 

kenaikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perusahaan tersebut 

bagus, sehingga apabila kinerja perusahaan tersebut dinilai bagus, seharusnya 

investor berani menginvestasikan dananya untuk perusahaan tersebut, dan jika 

banyak investor cenderung ingin membeli saham perusahaan tersebut maka harga 

saham perusahaan tersebut akan mengalami tren yang meningkat, hal ini sesuai 

dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan terhadap pasar naik maka 

harga juga akan mengalami kenaikan diluar faktor-faktor eksternal yang lain. 

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah rasio-rasio keuangan yang terdiri 

dari Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS) dan Pengembalian Atas 

Aktiva (Return On Asset, ROA) baik secara simultan maupun parsial berpengaruh 

terhadap harga saham.  

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Laba per Lembar Saham 

(Earning per Share, EPS), dan Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset, 

ROA) terhadap harga saham pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di 

BEI Periode 2008 - 2009. 

Berdasarkan uraian dan kajian di atas, hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS), dan Pengembalian Atas 

Aktiva (Return On Asset, ROA) berpengaruh secara simultan terhadap harga 

saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Periode 2008 - 

2009. 

2. Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS), dan Pengembalian Atas 

Aktiva (Return On Asset, ROA) berpengaruh secara parsial terhadap harga 

saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Periode 2008 - 

2009. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ilmiah mendasarkan pada metode-metode yang harus 

dipertanggungjawabkan dan teori-teori yang relevan. Oleh karena itu diperlukan 

pemilihan dan penentuan metode penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan 

penelitian.  Berdasarkan metode dan teori yang ada maka penelitian ini berbentuk 

Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan untuk periode 

2008 sampai dengan 2009, dimana pada periode tersebut dianggap cukup 

mewakili kondisi BEI yang relatif normal. Sampel penelitian ini juga 

menggunakan data dari Indonesian Capital Market Directory, Fact Book BEI, 

IDX Montly Statistic, Annual Repport dan homepage BEI dengan alasan BEI 

merupakan bursa terbesar dan representatif di Indonesia. 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, surat 

kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2006).  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pojok Bursa Efek Indonesia (Pojok BEI) 

Universitas Widyatama Jl.Cikutra No. 204 A Bandung serta informasi lainnya 

didapat melalui website BEI (www.idx.co.id). Sedangkan waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan September 2010 – Januari 2011. 

 

 

 

 

 

 

 


