
BAB I

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Harga saham  sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan 

pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa saham ditunjukkan 

dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan tersebut di pasar modal. 

Terjadi syarat transaksi tersebut didasarkan pengamatan para investor terhadap 

prestasi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Pemegang saham yang 

tidak puas terhadap kinerja manajemen dapat menjual saham yang dimiliki dan 

menginvestasikan uangnya ke perusahaan lain. Jika hal ini dilakukan, maka akan 

menurunkan harga saham suatu perusahaan. Harga saham suatu perusahaan 

mencerminkan nilai perusahaan di mata masyarakat, apabila harga saham suatu 

perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan di mata masyarakat juga baik dan begitu 

juga sebaliknya. Perusahaan yang go publik selalu mempunyai tujuan yang 

bersifat normatif yaitu memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi 

para pemegang saham. Tujuan normatif tersebut tidak mudah dicapai karena 

hampir setiap hari terjadi naik-turunnya harga saham yang menggambarkan 

perubahan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Pada perdagangan Selasa (21/5/2013) semua saham sektor otomotif 

melemah. Saham PT Astra International (ASII) melemah Rp50 (0,69%) ke 

Rp7.150; PT Astra Otoparts (AUTO) turun Rp75 (2,2%) ke Rp3.325; PT Selamat 

Sempurna (SMSM) stagnan di Rp2.625; PT Indomobil Sukses Internasional 



(IMAS) turun Rp100 (1,86%) keRp5.250; dan PT Gajah Tunggal (GJTL) turun 

Rp75 (2,43%) ke Rp3.000 per saham. 

Dikutip dari inilah.com menurut Satriawan analis dari Mandiri Sekuritas  

secara teknikal saham-saham otomotif di luar GJTL kurang menarik. Terutama 

saham ASII yang belum memperlihatkan pembalikan arah menguat. Jika regulasi 

mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost and green car (LCGC) sudah 

keluar, Saham ASII akan kembali naik. ASII memiliki support di Rp6.800 dan 

resistance di Rp7.200. Menurutnya, di sekitar Rp6.800-6.700, bisa buy on 

weakness. Tren saham ASII masih turun dalam jangka menengah. Saham ASII 

hampir jenuh jual (oversold), tapi belum memberikan sinyal rebound jika melihat 

indikator The Relative Strength Index (RSI). Setelah oversold pun, belum tentu 

balik arah menguat. Ini hanya tanda harga saham sudah sangat lemah sehingga 

koreksi lanjutannya sudah terbatas. 

Begitu juga dengan kondisi saham AUTO hampir sama seperti ASII. Bagi 

yang sudah memiliki saham ini, hold saja. Bagi yang belum punya buy on 

weakness di sekitar Rp3.300-3.400 dengan target resistance di Rp3.550 dalam dua 

pekan ke depan. IMAS juga belum mengalami pergerakan. Saham ini  masih 

konsolidasi akut sehingga lajunya belum ke mana-mana sejak September 2012. 

Pergerakannya belum banyak.Naik 100 turun 100. Naik Rp200, turun Rp200 juga. 

Karena itu, untuk trading saham IMAS tidak menarik. Sebab, pergerakannya tidak 

ke mana-mana dalam kisaran Rp5.200 hingga Rp5.400. Sementara itu, SMSM 

merupakan saham otomotif yang kurang likuid dibandingkan yang lain. 

Walaupun, dari sisi technical chart-nya saat ini sedikit membaik. Trennya masih 



naik dibandingkan yang lain. SMSM memiliki support di Rp2.550 dan resistance

Rp2.725. Jika saham ini bisa menembus resistance Rp2.725, bisa melanjutkan 

penguatan ke Rp3.000. Untuk GJTL, dinilai positif jika melihat horison beberapa 

tahun ke belakang. Tapi, untuk saat ini GJTL berpeluang mendatar terlebih 

dahulu. Tapi, jika menembus resistance Rp3.200, GJTL bisa kembali melanjutkan 

tren penguatannya,.Dalam jangka pendek, saham GJTL masih berada dalam tren 

naik.Jika tembus Rp3.200, saham ini bisa menguat ke Rp3.500. 

Untuk  mengetahui prospek perusahaan, para investor memerlukan 

informasi dalam laporan keuangan emiten, khususnya neraca dan laporan laba 

rugi. Di dalam laporan keuangan bisa dianalisis profitabilitas dan nilai 

perusahaan, sehingga investor bisa mengukur kinerja dan prospek 

perusahaan.Manfaat laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi investor 

apabila investor dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis rasio 

keuangan.Untuk itulah jika melakukan investasi dalam bentuk saham, investor 

harus melakukan analisis terhadap faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

perusahaan emiten sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang dapat timbul 

dari adanya perubahan dari emiten yang bersangkutan. 

Menurut Husnan (2003:349), ada dua pendekatan dalam menilai harga 

saham yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental 

mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai-nilai faktor fundamental  yang mempengaruhi  harga saham 

dimasa yang akan dating dan menerapkan hubungan variabel tersebut  sehingga 

diperoleh taksiran harga saham. Sedangkan analisis teknikal merupakan upaya 



untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan 

harga saham diwaktu yang lalu.Analisis fundamental dilakukan oleh investor 

menggunakan data keuangan perusahaan untuk menghitung nilai intrinsik saham 

sehingga laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting karena 

laporan keuangan menggambarkan aspek fundamental perusahaan yang bersifat 

kuantitatif. Untuk mengetahui prospek perusahaan, para investor memerlukan 

informasi dalam melaporan keuangan emiten dimana laporan keuangan 

merupakan sebuah informasi yang penting bagi investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi 

investor apabila investor dapat  menganalisis lebih lanjut melalui analisis rasio 

keuangan. 

Umumnya faktor-faktor fundamental yang diteliti adalah nilai intrinsik, 

nilai pasar, Return On Total Assets (ROA), Return On Investment (ROI), Return 

On Equity (ROE), Book Value (BV), Debt Equity Ratio (DER), Deviden Earning, 

Price Earning Ratio (PER), Dividen Payout Ratio (DPR), Dividen Yield dan 

Likuiditas Saham.  

Faktor fundamental yang digunakan dalam penelitian ini adalah Retun On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) 

Untuk menilai prospek perusahaan adalah dengan melihat pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk 

mengetahui sejauh mana yang akan dilakukan investor mampu memberikan return 



yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan investor (Tandelilin, 2001:240). 

Untuk itu, digunakan rasio profitabilitas utama, yaitu: return on equity (ROE). 

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur Rate of Return

(tingkat imbal balik) ekuitas. Para analis sekuritas dan pemegang saham umumnya 

sangat memperhatikan rasio ini. Semakin tinggi return yang dihasilkan sebuah 

perusahaan, akan semakin tinggi harganya, Tambun (2007:146).

Dalam melakukan analisis perusahaan, investor harus mendasarkan 

kerangka pikirnya pada dua komponen utama dalam analisis fundamental yaitu 

Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) perusahaan. Alasan 

yang mendasari penggunaan dua komponen tersebut adalah kedua komponen 

tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu saham (Tandelilin, 

2010:364). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul :“Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Harga 

Saham pada PerusahaanOtomotif dan Komponennya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”



1.2  Identifkasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

sehubungan dengan faktor fundamental yang berpengaruh terhadap harga 

saham maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah yang akan 

diteliti dan dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah variabel faktor fundamental yang terdiri dari Return on Equity, 

Earning per share, dan Price earning ratio berpengaruh secara 

signifikanm secara individual (parsial) terhadap harga saham pada 

perusahaan Otomotif dan Komponennya di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah variabel faktor fundamental yang terdiri dari Return on Equity, 

Earning per share, dan Price earning ratio berpengruh secara signifikan 

secara bersama-sama (simultan) terhadap harga saham pad perushaan 

Otomotif dan Komponennya di Bursa Efek Indonesia? 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan tentang 

faktor fundamental serta pengaruhnya terhadap harga saham pada perusahaan 

otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia. 

1.3.2   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah variabel faktor fundamental yang terdiri dari 

Return on Equity, Earning per share, dan Price earning ratio berpengaruh 

secara signifikan secara individual (parsial) terhadap harga saham pada 

perusahaan Otomotif dan Komponennya di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2013. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel faktor fundamental yang terdiri dari 

Return on Equity, Earning per share, dan Price earning ratio

berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap 



harga saham pada perusahaan Otomotif dan Komponennya di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. 

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. 

b. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada rencana keuangan 

perusahaan di masa yang akan dating dalam mencapai tujuan 

memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham. 



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  Metode penelitian 

Metode penelitian yan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Dimana pengertian metode deskriptif menurut 

Nazir (2003 :54) yaitu : 

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system 
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut  (marzuki 2002: 7)

sebagai berikut : 

“Metode verifikatif merupakan metode yang bertujuan melakukan 
pengujian hipotesis, Pengaruh variabel X terhadap variabel Y.”

Dimana tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar  fenomena yang diselidiki. Sedangkan 

tujuan dari metode verifikatif adalah ujian menguji suatu pengetahuan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 



a. Studi pustaka 

Merupakan suatu penelitian  dengan cara mempelajari literature-literatur, 

buku-buku dan sumber lainnya. Seperti jurnal, internet dan artiel-artikel 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data 

dari perusahaan dengan cara observasi yaitu mengunjungi secara langsung 

perusahaan melalui objek yang diteliti melalui   www.idx.co.id

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitaian dilakukan untuk sektor otomotif dan komponennya periode 

2011-2013, dengan mengambil data sekunder berupa laporan keuangan di Bursa 

efek Indonesia kantor perwakilan Bandung yang berlokasi di jalan Veteran no.10. 

Dalam rangka memperoleh yang diperlukan guna penyusunan skripsi, maka 

penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2014 sampai selesai. 

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

