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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan sarana untuk memobilisasi dana yang bersumber 

dari masyarakat ke berbagai sektor sebagai bentuk investasi. Memasuki pasar 

modal merupakan harapan berbagai perusahaan. Karena dengan masuknya mereka 

ke pasar modal dapat memberikan dana tambahan untuk modal jangka panjang 

yang tidak hanya tergantung pada bank atau pinjaman luar negeri. Kelebihan lain 

yang didapatkan oleh perusahaan adalah dengan akses yang semakin mudah ke 

berbagai instansi, ekspansi kerjasama yang lebih luas dengan perusahaanlaindan 

tidak menutup kemungkinan dapat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri.  

Salah satu cara untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian yang 

diharapkan adalah dengan cara mengetahui sejauhmana kinerja suatu perusahaan, 

untuk mengetahui kinerja perusahaan maka investor dapat melihat potensi suatu 

perusahaan dari rekam jejak laporan keuangan terdahulu yang disebut analisis 

fundamental sehingga tergambar proyeksi kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan maka para pihak 

eksternal (investor) maupun pihak internal (manajer) memerlukan informasi yang 

berasal dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan sebagai hasil akhir 

dari proses akuntansi dirancang untuk menyediakan kebutuhan informasi bagi 

calon investor, kreditor dan pemakai eksternal lainnya untuk pengambilan 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain.  

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu upaya untuk dapat 

menghubungkan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan investor 

(dalam hal ini para pemegang saham perusahaan). Di satu sisi, pihak manajemen 

perusahaan menginginkan penghargaan (reward) yang tinggi dalam menjalankan 

perusahaan, tetapi di sisi lain pihak penyandang dana yaitu pemegang saham dan 

para kreditur menginginkan peningkatan kesejahteraan dan pengembalian yang 
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tinggi (return) atas investasi yang dilakukannya. Agency conflict ini dapat 

diminimalisir dengan penerapan manajemen by open book (manajemen yang 

menitikberatkan pada keterbukaan) yang digunakan sebagai salah satu syarat 

pelaksanaan Good Corporate Governance. 

“Laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan 

kenaikan nilai saham dimasa datang. Oleh karena itu, para pemegang 

saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan 

perusahaan”.(Prastowo, 2005: 93). 

 

Linda dan S.B.Z. Fazli (2005) dalam Ita Trisnawati (2009) menjelaskan 

bahwa para investor menggunakan informasi arus kas operasi sebagai pengukuran 

kinerja yang mampu menggambarkan kondisi ekonomis serta mampu 

menyediakan dasar proyeksi arus kas di masa yang akan datang yang cenderung 

di ukur melalui harga atau return saham. Return atas saham menyebabkan para 

investor mampu membandingkan tingkat pengembalian yang sebenarnya atau 

yang diharapkan dari berbagai investasi. 

Dari laporan keuangan tersebut mereka dapat menganalisisnya untuk 

menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini berlaku juga bagi perusahaan 

di sektor Properti dan Real Estate yang mulai menjadi sorotan di awal 2012 

hingga awal 2014 di bursa saham dan real market yang terus menunjukan kinerja 

positif. Peluang perusahaan di sektor Properti dan Real Estate belum terhenti dan  

akan terus meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan investasi hunian 

di wilayah indonesia yang terus meningkat. Hal ini terlihat dari supply and 

demand yang terjadi di pasar,bisa dilihat dari kebutuhan rumah di tahun 2012 

yang hanya berkisar di 15 juta unit kemudian meningkat di tahun 2013 di angka 

21,7 juta unit (kontan, april 2014: 4)  

Kinerjasektorpropertiyang meningkat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 

Januari 2013 hingga 16 mei 2013 (year to date) cukup baik dengan mencatat 

pertumbuhan tertinggi yakni 55,82 persen. Disusul consummer goods 29,82 

persen dan sector perbankan 23,93 persen (kompas/properti.com 2013). 

Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa sektor properti dan Real Estate 

masih memiliki nilai tinggi sebagai salah satu instrument investasi di Indonesia 

dan menjadi pilihan investasi diantara sektor-sektor yang terdapat di BEI. 
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Closing price pada periode pengamatan sangat tergantung dengan kondisi 

ekonomi, kondisi politik, serta kinerja perusahaan tersebut. Pergerakan harga 

saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran oleh para investor, pada saat 

kondisi permintaan lebih banyak dari pada penawaran, maka harga akan 

cenderung naik, demikian pula sebaliknya pada saat penawaran lebih banyak 

dibandingkan permintaan maka harga saham akan cenderung turun. Tinggi 

rendahnya tingkat permintaan dan penawaran terhadap suatu saham perusahaan 

akan ditentukan oleh informasi kinerja perusahaan yang salah satunya dapat 

dilihat pada rasio profitabilitas.  

Rasio profitabilitas yang dapat menjadi ukuran investor dalam berinvestasi 

pada saham yaitu EarningPerShare. Apabila Earnings per Share (EPS) 

perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor yang mau membeli saham 

tersebut sehingga menyebabkan harga saham akan tinggi. Tetapi pada 

kenyataannya tidak selamanya demikian, hal ini terjadi pada sektor property dan 

real estate dimana rata-rata perusahaan mengalami keuntungan yang menurun 

yang ditandai dengan turunnya earning per share, tetapi return saham yang tinggi.   

Hal ini ditunjukkan pada grafik berikut: 

 

 

Gambar 1.1 Grafik perkembangan Earnings per Share, Cash Flow 

Operation dan Return saham. 
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Seperti pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa return saham mengalami 

peningkatan padahal Earning pershare cenderung menurun, begitu juga dengan 

Cash Flow Operation yang relative stabil yang berarti bahwa terdapat gap antara 

teori dan prakteknya. 

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : 

Berdasarkan  latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul 

yaitu : 

“Pengaruh Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan yang diukur 

dengan Earning pershare (EPS), dan Cash Flow Operation (CFO), Terhadap 

Return Saham Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di BEI 

periode 2009 - 2013.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah. 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Earning pershare (EPS), danCash Flow 

Operation (CFO)dan Returnsahamperusahaan sektor properti periode 

dan real estate periode 2009-2013. 

2. Bagaimana pengaruh Earning pershare (EPS), danCash Flow 

Operation (CFO), terhadap Return sahamperusahaan sektor properti 

dan real estateperiode 2009-2013 secara simultan. 

3. Bagaimana pengaruh Earning pershare (EPS), danCash Flow 

Operation (CFO)terhadap  Return saham perusahaan sektor properti 

dan real estateperiode2009-2013 secara parsial. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data 

dan informasi yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang merupakan salah 

satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam memperoleh gelar Sarjana 
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Ekonomi Program Studi Manjemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung.  

Tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui perkembangan Earning pershare (EPS), Cash Flow 

Operation (CFO), dan Returnsaham perusahaan sektor properti periode 

2009-2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Earning pershare (EPS)danCash Flow 

Operation (CFO)terhadap  Return saham sektor properti secara 

simultan 

3. Untuk mengetahui pengaruh Earning pershare (EPS)danCash Flow 

Operation (CFO)terhadap  Returnsaham sektor properti secara parsial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian 

yang dilakukan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut :  

1. Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di mana 

penulis dapat memperoleh gambaran nyata serta dapat menerapkan 

pengetahuan secara teoritis yang diperoleh di bangku kuliah. 

2. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berarti dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Investor 

Penelitian berharap dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

pertimbangan, khususnya bagi individual investor yang tertarik untuk 

berinvestasi agar mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

harga saham dan tepat dalam melakukan investasi. 

4. Civitas akademik  

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang manajemen keuangan, serta menjadi bahan referensi bagi 
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penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan keputusan 

pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen. 

 


