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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan agar dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar sehingga dapat menghasilkan 

laba atau keuntungan yang lebih besar. Semakin besar suatu perusahaan, maka 

akan semakin kompleks pula aktivitas bisnisnya. Jika usaha atau bisnis yang 

dijalankan perusahaan semakin besar dan kompleks, dana yang dibutuhkan pun 

akan semakin besar. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mendanai aktivitas bisnisnya misalnya dengan menggunakan keuntungan yang 

diperoleh, namun perusahaan tidak mungkin hanya mengandalkan dana yang 

berada di dalam perusahaan untuk membiayai aktivitas bisnisnya dan menjaga 

kelangsungan usahanya agar tetap eksis dalam perekonomian, tetapi perusahaan 

juga akan membutuhkan sumber dana lain yang berasal dari luar perusahaan. 

Salah satunya melalui pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya 

para pemilik modal dan yang membutuhkan modal. Perusahaan dapat 

memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif tempat penghimpunan dana selain 

sistem perbankan.  

Investor yang menginvestasikan dananya ke dalam saham tentu memiliki 

harapan atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dari investasi yang 

dilakukan, keuntungan yang mereka peroleh dapat berupa capital gain atau 

dividend. Capital gain merupakan keuntungan yang akan diperoleh investor pada 
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saat investor tersebut menjual kembali saham yang dimilikinya. Capital gain 

berupa selisih antara harga jual dan harga beli saham tersebut. Jika harga jual 

kembali sahamnya lebih tinggi dari harga belinya, maka hal itu disebut dengan 

capital gain. Sedangkan dividend merupakan bagian keuntungan atau laba yang 

dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk balas jasa 

atau imbalan karena mereka telah memiliki dan berinvestasi pada saham tertentu.  

Setiap saham memiliki nilai atau harga. Harga saham adalah Harga saham 

yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. 

Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar bursa. Dalam pasar keuangan yang efisien, harga saham 

(sekuritas) harus merefleksikan semua informasi umum yang tersedia mengenai 

ekonomi, pasar keuangan, dan perusahaan yang terlibat. Implikasinya adalah 

bahwa harga pasar dari masing – masing sekuritas akan menyesuaikan diri dengan 

sangat cepat dengan informasi baru.  

Harga saham selalu mengalami fluktuasi, naik dan turun dari satu waktu 

ke waktu yang lain. Filuktuasi harga yang terjadi disebabkan oleh adanya 

permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran berlaku untuk 

perdagangan saham apabila banyak permintaan atas suatu saham maka harga 

saham tersebut akan naik, dan jika terjadi terlalu banyak penawaran akan suatu 

saham maka saham tersebut akan turun.. Selain faktor permintaan dan penawaran, 

faktor makro ekonomi suatu negara seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, faktor 

stabilitas politik, dan faktor keamanan dapat mempengaruhi fluktuasi harga 

saham.  
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Investor harus pandai dalam menganalisis harga saham tersebut karena 

jika salah dalam menganalisis harga saham, maka investor justru akan mengalami 

kerugian dari investasi nya. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi investor harus 

melakukan analisis terhadap saham tersebut. Dalam melakukan analisis saham 

terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu analisis fundamental dan 

analisis teknikal. Dalam analisis fundamental, analis menganalisis faktor-faktor 

ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dalam upaya untuk memprediksikan 

perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Komponen yang dapat 

digunakan dalam melakukan analisis fundamental misalnya dengan melihat 

dividend per share, Return on Equity dan Net Profit Margin.  

Dividend per Share adalah adalah total semua dividen tunai yang 

dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham yang 

beredar.. Hal ini berhubungan dengan salah satu motif investor dalam berinvestasi 

saham yaitu keinginan untuk memperoleh dividen.  

Dividend per Share (DPS) yang tinggi mencerminkan perusahaan 

memiliki prospek yang baik karena dapat membayarkan DPS yang tinggi. Hal itu 

dapat menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga 

permintaan saham perusahaan tersebut akan meningkat. Jika permintaan terhadap 

saham tersebut meningkat, harga sahamnya akan naik . 

Investor yang akan berinvestasi dalam saham suatu perusahaan, pasti 

selalu memperhatikan profitabilitas perusahaan. Untuk mengukur tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam aktivitas investasi, terdapat suatu analisis yaitu 

analisis terhadap rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas 
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manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi. Jadi, dengan menganalisis rasio profitabilitas perusahaan investor dapat 

mengetahui seberapa besar keuntungan yang benar – benar akan diterima dalam 

bentuk dividen.  

Return on Equity adalah perbandingan antara jumlah profit yang tersedia 

bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dapat dikatakan bahwa rentabilitas 

modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang 

bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Pemegang saham pastinya 

ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka 

investasikan, dan ROE menunjukkan tingkat pengembalian yang akan mereka 

peroleh. Jika ROE tinggi, maka harga saham juga cenderung akan tinggi dan 

tindakan yang meningkatkan ROE kemungkinan juga akan meningkatkan harga 

saham.  

Selain ROE, terdapat pula rasio profitabilitas lain yang dapat dianalisisoleh 

investor yaitu Net Profit Margin (NPM). Net Profit Margin adalah Rasio yang 

menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada 

tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai 

kemampuan perusahaan menekan biaya – biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan 

pada periode tertentu. Bastian dan Suhardjono (2006) menyatakan bahwa Rasio 

ini sangat penting bagi manajer operasi karena mencerminkan strategi penetapan 

harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk 

mengendalikan beban usaha.”. Jadi, semakin besar rasio ini semakin baik karena 
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kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan cukup tinggi 

serta kemampuan perusahaan dalam menekan biaya – biayanya cukup baik. 

Sebaliknya, jika rasio ini semakin turun maka perusahaan dianggap kurang efisien 

dalam mengeluarkan biaya – biaya dan kurang mampu dalam menghasilkan laba 

melalui penjualan. Akibatnya, investor akan merasa enggan untuk menanamkan 

dananya, karena bagaimana pun juga investor sangat ingin perusahaan dimana 

mereka berinvestasi selalu mampu menghasilkan laba supaya mereka dapat terus 

mendapatkan keuntungan berupa dividen. Keengganan investor itu akan 

berdampak pada turunnya permintaan terhadap saham tersebut, sehingga harga 

saham perusahaan pun akan ikut mengalami penurunan.  

Pertumbuhan penjualan perusahaan tidak kalah pentingnya untuk 

dianalisis. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya 

saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai 

kesempatan – kesempatan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan 

tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat sehingga pembayaran 

dividen cenderung meningkat. Hal ini dapat menarik minat investor untuk 

menanamkan dananya pada saham perusahaan. Semakin banyak investor yang 

tertarik, permintaan terhadap saham juga akan meningkat sehingga harga saham 

pun dapat mengalami peningkatan. 

Beberapa penelitian terkait pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap 

harga saham telah dilakukan. Penelitian Rowland Bismark F. Pasaribu (2008) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 
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harga saham. Hal tersebut ditentang oleh penelitian yang dilakukan Tita Deitiana 

(2011), dan Jeany Clarensia et.al (2012) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan keempat variabel tersebut telah 

dilakukan dan terdapat hasil yang beragam. Menurut penelitian Deitiana (2011), 

dinyatakan bahwa DPS, ROE, dan pertumbuhan penjualan tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan 

menurut Eka Restu Yuliawati (2013) secara parsial DPS tidak berpengaruh 

signifikan, sedangkan ROE dan NPM berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Secara Simultan DPS, ROE dan NPM berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham 

Selain melakukan analisis fundamental, investor juga dapat melakukan 

analisis teknikal yaitu dengan menganalisis likuiditas suatu saham perusahaan. 

Likuiditas saham menunjukkan kemudahan perdagangan saham di Bursa Efek, 

baik mudah untuk jual maupun beli. Saham yang likuid berarti saham yang mudah 

untuk dijual atau untuk memperolehnya karena aktif diperdagangkan. Likuiditas 

dapat diukur dari frekuensi transaksi. Jadi semakin likuid saham maka frekuensi 

transaksi semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan minat investor untuk 

memiliki saham tersebut juga tinggi. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa motivasi investor dalam 

berinvestasi saham ada dua yaitu keinginan untuk mendapatkan dividend dan 

capital gain. Investor yang berorientasi pada dividend akan menganggap saham 

sebagai investasi jangka panjang. Sedangkan investor yang berorientasi pada 
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capital gain (keuntungan dari selisih harga jual kembali saham dengan harga 

belinya) akan menganggap saham sebagai investasi jangka pendek. Bagi investor 

jangka pendek yang berorientasi pada capital gain, informasi mengenai likuiditas 

suatu saham menjadi sangat penting, karena besar kecilnya keuntungan yang 

diperoleh sangat ditentukan oleh likuiditas saham yang dimilikinya. Semakin 

likuid saham perusahaan tertentu, akan semakin menarik lebih banyak investor 

untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, terutama investor jangka 

pendek yang berorientasi pada capital gain. Jika semakin banyak investor yang 

berminat, maka permintaan terhadap saham tersebut akan meningkat. Permintaan 

yang meningkat biasanya akan diikuti oleh peningkatan harga saham.  

Ada banyak cara untuk mengukur likuiditas sahams alah satu cara 

mengukurnya adalah dengan volume perdagangan saham (Trading Volume 

Activity––TVA). TVA merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk 

melihat reaksi pasar terhadap suatu informasi melalui parameter pergerakan 

aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal. Perhitungan TVA dilakukan 

dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam 

suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham perusahaan yang beredar 

pada kurun waktu yang sama.  

Penelitian mengenai pengaruh likuiditas saham terhadap harga saham 

pernah dilakukan oleh Eka Restu Yuliawati (2013), yang menunjukkan bahwa 

likuiditas saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan Gin Gin Ginanjar (2013) menunjukkan bahwa tidak ada 
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pengaruh yang signifikan antara volume perdagangan saham terhadap harga 

saham.  

Analisis terhadap harga saham dan faktor – faktor yang dianggap capable 

atau mampu mempengaruhi harga saham dapat investor lakukan di perusahaan go 

public manapun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan 

Pertambangan adalah salah satu jenis perusahaan yang dapat dipilih oleh investor.  

Berdasarkan data dari laporan keuangan PT Medco Energy Internasional 

Tbk yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan, terdapat perbedaan 

data atau fenomena pada tahun-tahun yang dijadikan tahun penelitian dengan 

variabel dalam  penelitian, Pada tahun 2013 dividend per share PT Medco Energy 

Internasional Tbk menurun dari Rp.65,38 di tahun 2012 menjadi Rp.12,2 di tahun 

2013, ROE dan pertumbuhan penjualan PT Medco Energy Internasional Tbk juga 

mengalami penurunan. ROE PT Medco Energy Internasional Tbk turun dari 

2,24% di tahun 2014 menjadi 1,48% di tahun 2013, dan pertumbuhan penjualan 

PT Medco Energy Internasional Tbk turun dari 13,56% pada tahun 2012 menjadi 

-32,56%. Namun pada tahun 2013 harga saham PT Medco Energy Internasional 

Tbk justru mengalami peningkatan dari Rp.1570 di 2012 menjadi Rp.2375 di 

tahun 2013. Dalam teorinya penurunan Dividen, ROE, dan pertumbuhan 

penjualan seharusnya mengakibatkan adanya penurunan harga saham. 

Berdasarkan penyataan, peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan teori yang 

menyatakan hubungan positif antara Dividend per Share, Return on Equity, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. 
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Fenomena yang kedua adalah Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 

turun 37,09% menjadi Rp 390 per saham pada 22 November 2013 dari 2 Januari 

2013 sebesar Rp 620 per saham. Padahal selama tahun 2013 volume transaksi PT 

Bumi Resources Tbk mengalami peningkatan. Berdasarkan penyataan, peneliti 

menemukan ketidaksesuaian dengan teori yang menyatakan hubungan positif 

antara likuiditas saham terhadap harga saham.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka 

penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh 

Dividend per Share, Return on Equity, Net Profit Margin, Likuiditas Saham, 

dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Harga Saham” (Suatu Studi pada 

Perusahaan Pertambangan listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013).  

1.2.  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, di 

antaranya :  

1. Seberapa besar pengaruh Dividend per Share (DPS) terhadap harga saham 

secara parsial 

2.  Seberapa besar pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap harga saham 

secara parsial 

3. Seberapa besar pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham 

secara parsial 
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4. Seberapa besar pengaruh Likuiditas saham terhadap harga saham secara 

parsial 

5. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham 

secara parsial.  

6. Seberapa besar pengaruh Dividend per Share (DPS), Return on Equity 

(ROE), Net Profit Margin (NPM), likuiditas saham, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap harga saham secara simultan.  

1.3. Tujuan Penelitian  

Seperti yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah sebelumnya, 

tujuan penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh Dividend per Share (DPS), Return 

on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), likuiditas saham, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap harga saham secara parsial.  

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh Dividend per Share (DPS), Return 

on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), likuiditas saham, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap harga saham secara simultan. 
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1.4. Kegunaan Penelitian  

Penilitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak di antaranya : 

1.4.1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih mengetahui dan memahami 

mengenai pengaruh Dividend per Share (DPS), Return on Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), likuiditas saham, dan pertumbuhan penjualan terhadap 

harga saham.  

1.4.2. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

perusahaan, yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan 

seperti Dividend per Share (DPS), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM), dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan likuiditas sahamnya di pasar 

modal. Sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan di pasar modal dan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.  

1.4.3. Bagi Investor  

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi terutama 

dalam menganalisis pengaruh Dividend per Share (DPS), Return on Equity 

(ROE), Net Profit Margin (NPM), likuiditas saham, dan pertumbuhan penjualan 

terhadap harga saham. Analisis tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi, untuk memilih 
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perusahaan mana yang memiliki kinerja baik, dan meramalkan harga saham 

perusahaan batu bara di Bursa Efek Indonesia sehingga akan mengurangi risiko 

kerugian dan menghasilkan return saham yang baik. 

1.4.4. Bagi Pembaca dan pihak – pihak lainnya  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bukti empiris 

bagi pembaca/peneliti selanjutnya yang ingin meneliti seputar harga saham 

perusahaan di masa yang akan datang. Serta memberikan manfaat kepada pihak – 

pihak lainnya yang terkait dengan keputusan investasi khususnya pada saham. 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Bursa 

Efek Indonesia Jalan Veteran No. 10 Bandung dan perpustakaan Universitas 

Widyatama, serta untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2009-2013 dengan data penelitian yang diperoleh dari website 

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory. Dengan waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 sampai dengan selesai. 
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