
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan teori yang peneliti dapatkan dari sekolah pasar modal, Pasar 

modal memiliki dua fungsi yang sangat penting dalam suatu negara yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Dari sudut pandang ekonomi, pasar modal berfungsi 

sebagai salah satu sistem mobilitas jangka panjang yang efisien bagi pemerintah. Dari 

sudut pandang keuangan, pasar modal berfungsi sebagai salah satu media yang 

efisien untuk mengalokasikan dana dari pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana 

yaitu pemodal dan pihak yang membutuhkan dana yaitu perusahaan. Menurut 

Undang – Undang No 8 tentang pasar modal, pasar modal merupakan kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahan publik 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. 

Pada dasarnya harga saham selalu mengalami perubahan setiap hari, bahkan 

setiap detik harga saham dapat berubah. Oleh karena itu, investor harus mampu 

memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi harga saham. Harga suatu saham 

dapat ditentukan menurut hukum permintaan dan penawaran (kekuatan tawar-

menawar). Semakin banyak yang membeli suatu saham, maka harga saham tersebut 

cenderung akan bergerak naik. Demikian juga sebaliknya, semakin banyak orang 

menjual saham suatu perusahaan, maka harga saham tersebut cenderung akan 

bergerak turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat 
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berasal dari internal maupun eksternal. Adapun faktor internalnya antara lain adalah 

laba perusahaan, pertumbuhan aktiva tahunan, likuiditas, nilai kekayaan total dan 

penjualan. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah dan 

dampaknya, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor dan 

sentimen pasar serta pengabungan usaha (Yongki dan Siti, 2009). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama peneliti ialah harga saham 

pada sektor petambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 

2013. Perusahaan sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang mempunyai 

kinerja yang cukup signifikan selama tahun 2007 hingga tahun 2010, hal ini 

disebabkan naiknya harga komoditas hasil tambang dan meningkatnya jumlah 

permintaan hasil pertambangan di pasar internasional. Pada tahun 2007, kinerja 

ekspor sektor pertambangan mencapai US$21,6 miliar atau tumbuh 17,2% dengan 

pangsa pasar  23,2%. Pertumbuhan nilai ekspor pertambangan ini didukung oleh 

ekspor nikel (tumbuh 76,8%), batubara (12,8%) dan tembaga (11,4%). Tingginya 

harga komoditas tambang telah menjadi pendorong meningkatnya ekspor sektor 

pertambangan. Dari sisi volume, ekspor pertambangan pada tahun 2007 juga 

mengalami kenaikan 7,8% atau mencapai 245 juta ton. Kenaikan volume ekspor 

pertambangan ini terjadi pada komoditas nikel (tumbuh 103,7%), aluminium (65,5%) 

dan batubara (7,9%). Dengan pertumbuhan kinerja sektor yang mengalami kenaikan, 

maka akan meningkatkan pula keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan hal 

ini dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya minat investor di pasar modal 

sehingga dapat meningkatkan jumlah permintaaan saham perusahaan pertambangan. 
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Kenaikan harga komoditas ini, kemudian membuat harga saham-saham batubara 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan.  Saham BUMI menjadi primadona 

pasar.  Saham BUMI yang pada awal tahun 2003 masih diperdagangkan di level Rp 

25, pada pertengahan tahun 2008 sempat menikmati level tertinggi di Rp 8750 

(Sunarsip, dalam Priantinah dan Prabandaru, 2012). 

Namun hal tersebut tidak bertahan lama, kinerja sektor pertambangan di 

Indonesia tahun 2013 mengalami tekanan berat. Hal ini seiring dengan harga 

komoditas pertambangan di pasar internasional yang tengah turun. Menurut Ketua 

KEN Chairul Tandjung, turunnya harga komoditas pertambangan disebabkan 

permintaan terhadap komoditas pertambangan yang diperkirakan masih akan 

melemah seiring dengan lesunya kondisi perekonomian global.  Menurut Chairi 

Tandjung secara keseluruhan  indeks harga saham di sektor pertambangan mengalami 

pelemahan pada 2012 sejalan dengan melambatnya perekonomian dunia. Indeks 

harga saham di sektor pertambangan sebenarnya masih menguat sepanjang kuartal 

pertama dan mulai menurun pada April dan Mei. Indeks harga saham di sektor 

pertambangan ini bahkan sempat naik ke level 2804,1 pada Februari. Akan tetapi, 

indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 6,6 persen (MoM) pada April dan 

sebesar 19,9 persen (MoM) pada Mei.  Sehingga, dari awal tahun hingga Oktober 

2012 indeks harga saham di sektor pertambangan turun sebesar 29,2 persen. 

Menurunnya harga saham perusahaan pada sektor pertambangan tersebut tidak 

terlepas dari penurunan harga-harga komoditas pertambangan di pasar internasional. 

Sejak awal tahun 2012, komoditas pertambangan seperti aluminium, nikel, dan timah 
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putih menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Misalnya, harga nikel dari 

harga rata-rata 20.450 dolar AS per ton pada Februari 2012 turun menjadi 15.658 

dolar AS per ton pada Agustus 2012. Sedangkan, harga timah putih dari harga rata-

rata sebesar 2.057dolar AS per ton Februari 2012 turun menjadi 1.814 dolar AS per 

ton Agustus 2012. Pada semester pertama 2012, pertumbuhan PDB sektor 

pertambangan masih menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan tahun, sektor 

pertambangan berhasil mencatatkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 2,9 

persen. Namun, pada pertengahan ke dua tahun, pertumbuhan sektor pertambangan 

diperkirakan akan menurun sehingga sektor pertambangan diperkirakan hanya 

tumbuh 2,2 persen pada tahun 2012. (kickdahlan.wordpress.com. diakses 30 Oktober 

2014).  

Harga saham tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya 

adalah Dividen per share dan Earning per share. Dividen per share (DPS) adalah 

perbandingan antara dividen yang akan dibayarkan perusahaan dengan jumlah lembar 

saham (Maryati, 2012:4). Informasi mengenai dividen per share sangat diperlukan 

untuk mengetahui berapa besar keuntungan setiap lembar saham yang akan diterima 

oleh para pemegang saham. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2004:443) yang 

dimaksud dengan Earning per Share (EPS) atau laba per saham adalah jumlah 

pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk setiap lembar saham yang 

beredar. Laba per lembar saham dapat memberikan informasi bagi investor untuk 

untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan. 

http://kickdahlan.wordpress.com/2012/12/31/lintasan-mh58-harga-batubara-masih-akan-turun-hingga-akhir-tahun/
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EPS juga merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan suatu manajemen 

dalam hal mencapai keuntungan bagi para pemegang saham. Serta EPS menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba untuk tiap lembar sahamnya 

atau gambaran mengenai sejumlah rupiah yang akan diperoleh oleh investor dari 

setiap jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, dengan mengetahui Earning 

Per Share (EPS) suatu perusahaan maka investor dapat menilai potensi pendapatan 

yang akan diterimanya.  

Gallagher dan Andrew (2003:462) dalam Intan (2009:20) mengartikan 

dividen yaitu “dividends are the cash payment that corporations make to their 

common stockholders.” Stice et al (2004:902) menyatakan bahwa “dividen  adalah 

pembagian kepada pemegang saham dari suatu perusahaan secara proporsional sesuai 

dengan jumlah lembar saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik.”. Dalam 

Bird in the Hand Theory menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan 

oleh rasio pembayaran dividen tunai yang tinggi, karena investor menganggap 

dividen tunai sebagai hal yang kurang berisiko dari pada potensi keuntungan modal. 

Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan pertimbangan dalam pembagian dividen 

pada rapat umum pemegang saham tentang komposisi jumlah dividen yang akan 

dibagikan dengan jumlah laba ditahan.   

Kedua indikator ini dipilih karena ingin mengetahui apakah DPS dan EPS 

memiliki pengaruh atau tidak terhadap harga saham pada perusahaan sub-sektor 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih sampel perusahaan sub-

sektor pertambangan karena secara empiris prediksi turun atau naiknya harga saham 
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dikarenakan pengaruh dari kinerja keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang 

berpengaruh langsung terhadap harga saham perusahaan tersebut.  

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh DPS dan EPS 

terhadap harga saham diantaranya telah diteliti oleh Rhandhy Ichsan Salma Taqwa 

(2013) pengaruh informasi laba, kebijakan dividend dan profabilitas terhadap harga 

saham pada perusahaan terdaftar dibursa efek indonesia. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Earning per share mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2008-2010. Dividen per share tidak berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010.  

Return on equity tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010. Di sisi lain penelitian 

yang dilakukan oleh Priatinah dan Prabandaru (2012) yang meneliti tentang Pengaruh 

ROI, EPS dan DPS terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2008-2010 menunjukkan bahwa ROI, EPS dan DPS secara parsial dan 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Penelitian yang 

dilakukan oleh Madichah (2005) yang meneliti mengenai pengaruh Earning per 

Share (EPS),  Dividen per Share (DPS) dan Financial Leverage (FL) Terhadap Harga 

Saham Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta menunjukkan bahwa secara 

parsial EPS berpengaruh terhadap harga saham dan DPS tidak ada pengaruh terhadap 

harga saham, dan FL juga tidak ada pengaruh terhadap harga saham. Sedangkan 

secara simultan EPS dan DPS dan FL berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian 
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yang lain yaitu yang dilakukan oleh Prasetyo (2011) yang meneliti mengenai 

Pengaruh Financial Leverage (FL), Earning Per Share (EPS) dan Dividen per Share 

(DPS) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2006-2009 menunjukkan bahwa secara parsial FL tidak berpengaruh terhadap 

harga saham, EPS berpengaruh positif terhadap harga saham, dan DPS berpengaruh 

terhadap harga saham, sedangkan secara simultan FL, EPS dan DPS mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Earning 

Per Share dan Dividend Per Share Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 - 

2013” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Earning Per Share terhadap harga saham pada 

perusahaan Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia 

periode 2009 – 2013. 

2. Bagaimana  pengaruh Dividend Per Share terhadap harga saham pada 

perusahaan Industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek periode 

2009 – 2013. 
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3. Bagaimana pengaruh Earning Per Share dan Dividend Per Share terhadap 

harga saham pada perusahaan Industri pertambangan yang terdafatar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2013. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dan tujuan penelitian ini ialah untuk mengumpulkan data – data dan 

informasi, kemudian diolah lebih lanjut dan secara sistematis untuk kemudian 

dianalisis. Hasil analisi tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga 

saham pada Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009 – 2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dividend Per Share terhadap harga saham 

pada Industri pertambangan yang go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share dan Divident Per Share 

terhadap harga saham Industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

periode 2009 – 2013.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis tentang teori – teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh Earning 

Per Share dan Divident Per Share terhadap harga saham.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi para 

investor yang ingin menanamkan modalnya atau berinvestasi di perusahaan 

dengan melihat berbagai aspek yang akan menentukan besarnya jumlah return 

saham yang akan diperoleh. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberi sumbangsih pengetahuan kepada pihak perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja demi memperoleh profitabilitas serta likuiditas yang 

tinggi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian  

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sumber data diperoleh data statistik 

Bursa Efek Indonesia  melalui situs www.idx.co.id , dan pojok Bursa Universitas 

Widyatama yang berlokasi di Jalan Cikutra 204 A Bandung. Adapun waktu penelitian 

dilakukan mulai bulan Agustus 2014 sampai dengan selesai. 

 

 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


