
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Masalah perekonomian merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam kemajuan suatu negara. Dalam upaya menghadapi persaingan dan mendorong 

perusahaan untuk tumbuh menjadi besar serta mampu memperoleh laba, maka 

dibutuhkan berbagai usaha untuk memperoleh dana yang sangat besar setiap unit 

usaha mengumpulkan dana yang bertujuan untuk melakukan ekspansi        maupun 

penambahan modal kerja, salah satu usaha tersebut adalah peningkatan investasi 

(pembentukan modal) dengan cara menerbitkan saham perusahaan dan melakukan 

penjualan saham pada masyarakat. Hal ini bisa terlaksana pada perusahaan yang 

terbuka dan dilakukan di pasar modal.  

Pasar modal berperan sebagai sumber dana yang bersifat jangka panjang, 

alternatif investasi, wahana untuk melakukan restrukturisasi permodalan perusahaan, 

dan media untuk melakukan divestasi. Manfaat pasar modal bagi investor adalah 

memberikan kesempatan atau hak kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan 

yang sehat dan mempunyai prospek yang baik di masa depan, dan merupakan 

alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa 

diperhitungkan (Sutisna Budi : 2005). Menurut Undang – Undang No 8 tentang pasar 

modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 

lambaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.  

Di pasar modal pihak yang berlebihan dana (Lender) menyediakan dana tanpa 

harus terlibat langsung  dalam pemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi. 

Investasi adalah salah satu bagian dari fungsi ekonomi dalam pasar modal. 

Masyarakat melihat investasi dalam bentuk saham sebagai salah satu alternatif yang 

cukup menarik dibandingkan dengan menyimpan uang dalam bentuk tabungan. 



 

Investasi dalam saham memungkinkan investor untuk memperoleh hasil yang besar 

dalam beberapa alternatif  investasi.  

Meskipun pemanfaatannya sebagai sarana investasi bagi suatu perusahaan, 

belum banyak masyarakat industri yang paham dan memanfaatkan pasar modal 

sebagai sumber pembiayaan yang utama. Keadaan ini menjadi semakin sulit dengan 

terjadinya musibah krisis ekonomi yang  melanda Indonesia yang hingga sekarang 

belum juga berakhir. Salah satu masalah yang mengakibatkan terjadinya krisis 

ekonomi di Indonesia adalah terjadinya mismatch, dimana investasi jangka panjang 

dibiayai oleh sumber pembiayaan jangka pendek (I Putu Gede Ari Sutha : 2000). 

Krisis ekonomi tersebut berdampak pada segala aspek terutama pada sektor  ekonomi, 

diantaranya harga saham. 

Salah satu contoh yang menyebabkan terjadinya penurunan harga saham 

adalah perusahaan – perusahaan terbuka di sektor pertambangan mengalami 

penurunan pendapatan dan laba yang tajam tahun 2008. Hal itu disebabkan jatuhnya 

harga komoditas menyusul kemerosotan perekonomian dunia. Perubahan drastis ini 

paling terasa untuk perusahaan pertambangan mineral yang mengalami kemerosotan 

harga secara merata. Hasil survey tahunan menunjukan pendapatan perusahaan 

pertambangan terbuka turun 3 persen dibandingkan tahun 2007. Sedangkan tingkat 

laba turun 33 persen dibanding tahun 2007. Hasil survei juga menunjukan kurangnya 

investasi dalam eksplorasi tambang baru. Pengeluaran untuk investasi terutama terjadi 

untuk penggantian pabrik dan peralatan untuk memelihara kegiatan operasional. Hal 

tersebut menyebabkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mengalami 

penurunan tajam dikarenakan krisis global dan jatuhnya harga komoditas 

(Kompas.com, 12 Pebruari 2009). 

Di pasar  modal, banyak instrumen yang diperdagangkan. Instrumen pasar 

modal tersebut terdiri dari surat – surat berharga (sekuritas) yang umumnya bersifat 

jangka panjang. Sekuritas ini dapat juga disebut efek, sehingga pasar modal ini juga 

dapat disebut efek. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau efek ini disebut 

emiten, sedangkan pihak yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas atau efek tersebut disebut investor. Apabila suatu perusahaan 

bermaksud menawarkan efeknya melalui pasar modal dapat menimbulkan perubahan 



 

fundamental terhadap perusahaan tersebut secara keseluruhan, status perusahaan 

tersebut akan berubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (go 

public) dengan segala konsekuensinya.  

Penulis dalam penelitian ini memilih perusahaan yang tergabung dalam 

Industri Tambang yang go public sebagai perusahaan yang diteliti, karena 

mempertimbangkan bahwa perusahaan yang tergabung ke dalam kelompok industri 

ini memiliki persaingan yang sangat tinggi, sehingga menuntut kinerja perusahaan 

yang selalu prima agar unggul dalam persaingan. Serta kondisi harga saham mineral 

pada Industri Tambang relatif berfluktuasi karena kemerosotan perekonomian dunia. 

Indikator – indikator yang mendukung penurunan harga – harga saham 

pertambangaan adalah jatuhnya harga komoditas dan kurangnya investasi. 

Setiap perusahaan yang terdaftar pada bursa efek wajib memberikan laporan 

keuangannya  yang telah diperiksa oleh akuntan publik dengan pernyataan unqualified 

secara berkala untuk pengawasan para emiten. Laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan adalah salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan  

perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna 

untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi investor. Pengambilan keputusan ini 

didasarkan pada analisis investasi termasuk Return On Equity dan Earning Per Share 

(EPS). 

Return On Equity (ROE) merupakan suatu rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham biasa 

(pemilik modal) dengan menunjukan persentase laba bersih yang tersedia untuk modal 

pemegang saham yang telah digunakan oleh perusahaan. Disamping Return On Equity 

(ROE), variabel lain yang berpengaruh terhadap harga saham adalah Earning Per 

Share (EPS) merupakan suatu analisis yang menggambarkan mengenai jumlah 

keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Isitilah laba per 

lembar saham mengacu pada laba bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham 

biasa yang beredar selama periode tertentu. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan 

bahwa Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) sangat penting, karena 

merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi nilai harga saham di bursa efek, 



 

sedangkan harga saham mengindikasikan taksiran pemegang saham tentang return di 

masa yang akan datang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kembali dari Rissa Rismawati (2008) di 

Universitas Widyatama dengan judul “Pengaruh Return On Equity (ROE), Debt 

Equity Ratio, dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada 

PT.TELKOM”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa “Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara Return On Equity (ROE), Debt Equity Ratio, dan Earning Per 

Share (EPS) terhadap harga saham PT.TELKOM”.  

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

ingin meneliti kembali faktor – faktor fundamental perusahaan kaitannya sebagai 

informasi akuntansi dari segi Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) 

dan pengaruhnya tergahap harga saham Industri Tambang yang penulis tuangkan 

dalam topik  

“Pengaruh Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Tambang yang Go Public di 

Bursa Efek Indonesia”   

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasi   

sebagai berikut :   

1. Bagaimana kondisi ROE dan EPS pada perusahaan Industri Tambang yang go 

public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008.  

2. Bagaimana kondisi harga saham pada perusahaan Industri Tambang yang go 

public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008. 

3. Apakah faktor fundamental perusahaan yang meliputi ROE dan EPS berpengaruh 

secara parsial, signifikan dan simultan terhadap harga saham pada perusahaan 

Industri Tambang yang go public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008. 

 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  



 

1.3.1 Maksud Penelitian  

Mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan tentang 

Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) dan pengaruhnya terhadap 

harga saham perusahaan Industri Tambang yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kondisi ROE dan EPS pada perusahaan Industri Tambang yang go 

public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008.  

2. Mengetahui kondisi harga saham pada perusahaan Industri Tambang yang go 

public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari faktor fundamental perusahaan 

yang meliputi ROE dan EPS secara parsial dan simultan terhadap harga saham 

pada perusahaan Industri Tambang yang go public di Bursa Efek Indonesia 

periode 2005-2008. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.  Penulis  

Memberikan gambaran mengenai pengaruh Return On Equity (ROE) dan Earning 

Per Share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan Industri Tambang yang 

go public di Bursa Efek Indonesia. Selain itu untuk  meningkatkan pengetahuan 

dan wawasan dalam bidang perkuliahan.  

2. Perusahaan (Emiten)  

Sebagai alat bantu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam perolehan dan 

peningkatan laba dan apakah hal tersebut akan berpengaruh dalam menentukan 

harga sahamnya. 

3. Investor  

Dapat memberikan gambaran mengenai return yang dihasilkan oleh perusahaan, 

terutama Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) untuk membantu 

menentukan apakah investor harus membeli, menahan atau menjual investasinya. 

4. Pihak Lainnya  



 

Diharapkan dapat memberikan input bagi pihak yang akan meneliti lebih lanjut  

mengenai Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS), sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan referensi. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan pasar modal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 

ekonomi dan bisnis dari negara tersebut, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan kondisi bisnis yang baik, maka harga saham diharapkan akan semakin tinggi. Di 

samping itu juga diharapkan jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa akan semakin 

meningkat dan jumlah dana yang diinvestasikan pasar modal akan semakin tinggi pula 

(Suad  Husnan, 2000 : 221).  

Dikembangkannya pasar modal di Indonesia, banyak perusahaan yang 

berkesempatan untuk memperoleh modal. Suatu perusahaan yang telah go public atau 

telah menawarkan efeknya kepada masyarakat  melalui pasar modal haruslah 

memberikan laporan keuangan secara berkala untuk pengawasan para emiten dan 

informasi yang berguna mengenai nilai harga saham  yang dimiliki investor. 

Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak – pihak di luar perusahaan. Untuk itu, laporan 

keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil – hasil usaha 

perusahaan pada saat tertentu secara wajar. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan adalah salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk 

pengambilan keputusan yang tepat.  

SAK mengidentifikasi bahwa tujuan dari laporan keuangan dapat dibagi dua, 

yaitu tujuan yang sifatnya umum dan tujuan yang bersifat kualitatif’ Dengan 

menggunakan pendekatan yang berbeda, Kieso (2002) mendefinisikan bahwa tujuan 

pelaporan keuangan adalah untuk memberikan:  

1. Informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi maupun 

kredit.  

2. Informasi yang berguna dalam menaksir prospek arus kas. 



 

3. Informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, hak 

kepemilikan akan sumber daya tersebut, serta perubahan yang terjadi.  

 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi keuangan bagi yang berkepentingan dalam rangka 

pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu pihak yang berkepentingan dalam 

laporan keuangan adalah investor. Investor berkepentingan dalam laporan keuangan, 

karena memberikan informasi keuangan dan gambaran yang paling representatif 

mengenai kondisi keuangan perusahaan penerbit saham (emiten), yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi investor dalam investasi.  

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi keuangan, analisis keuangan 

memerlukan tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai salah satunya adalah Return 

On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). Menurut (James C. Van Horne 

dalam Sawir, 2001)  

“Analisis dan interpretasi dari macam – macam rasio dapat memberikan 
pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan 
bagi para analis yang ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis yang 
hanya  didasarkan atas data keuangan sendiri – sendiri yang tidak berbentuk 
rasio”. 

 

Bagi para investor untuk melakukan kegiatannya di pasar modal dalam 

mengambil keputusan agar mendapat return yang tinggi dengan resiko seminimal 

mungkin memerlukan suatu analisis yang akurat dari suatu informasi yang relevan dan 

terpercaya. Karena umumnya, investor merupakan penghindar resiko. Menurut (Suad 

Husnan, 2004 : 73) definisi Return On Equity (ROE) adalah  : “Rasio yang mengukur 

seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri”. 

Selain diukur dengan tingkat return, salah satu indikator keberhasilan kinerja 

suatu perusahaan dapat ditunjukan oleh besarnya Earning Per Share (EPS) dari 

perusahaan yang bersangkutan. Earning Per Share (EPS) merupakan suatu analisis 

yang menggambarkan mengenai jumlah keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap 

lembar sahamnya. Earning Per Share (EPS) ini digunakan untuk mengukur suatu 

tingkat keuntungan dari perusahaan. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada 

kwartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan 



 

tingkat keuntungan perusahaan. Menurut (Darsono, 2004 :79) definisi Earning Per 

Share (EPS) adalah :    “Earning Per Share (EPS) merupakan suatu analisis yang 

menggambarkan mengenai jumlah keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap 

lembar sahamnya”. 

Terdapat dua tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku pasar modal, 

setiap tipe mempunyai kelebihan masing – masing. Kedua tipe analisis tersebut adalah 

Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal. Pengertian pendekatan Analisis 

Fundamental dan Analisis Teknikal menurut (Suad Husnan, 2001 :315) adalah 

sebagai berikut: 

1.  Analisis Fundamental  

Analisis Fundamental merupakan analisis yang mencoba memperkirakan harga 

saham di masa yang akan datang dengan mengestimasikan nilai – nilai faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan 

menerapkan variabel – variabel tersebut, sehingga diperoleh taksiran harga saham. 

Metode ini sering disebut share price forcasting model. Dalam membuat model 

peramalan harga saham tersebut, langkah yang penting adalah mengidentifikasi 

faktor – faktor fundamental (seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan 

deviden, dsb) yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham. Untuk 

melakukan analisis yang bersifat fundamental, analis perlu memahami variabel – 

variabel yang mempengaruhi nilai intrinsik saham, misalnya dengan analisis 

Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). 

2.  Analisis Teknikal  

Analisis Teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi 

pasar) dengan mengamati nilai harga saham tersebut di waktu yang lalu. 

Pemikiran yang mendasari analisis tersebut adalah bahwa harga saham 

mencerminkan informasi yang relevan, informasi tersebut ditunjukan perubahan 

harga di waktu lalu, dan karenanya nilai harga saham akan mempunyai pola 

tertentu dan pola tersebut akan berulang. Analisis ini dapat dilakukan untuk saham 

– saham individual ataupun kondisi pasar secara keseluruhan.  

 

Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar berikut :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis mengambil suatu 

hipotesis yaitu “ Terdapat pengaruh positif antara Return On Equity (ROE) dan 

Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham perusahaan Industri Tambang yang 

go public di Bursa efek Indonesia”. 

   

1.6 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Asosiatif dengan 

pendekatan survei. Menurut (Sugiono, 2003 : 209) metode Asosiatif  adalah suatu 

pernyataan yang menunjukan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Studi 

survei menurut ( Moh. Nazir, 2003 : 24) adalah penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta – fakta secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau 
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politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data Sekunder berupa laporan tahunan emiten beberapa perusahaan 

yang tergabung dalam Industri Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :  

1. Studi  Lapangan (Field Research)  

Penelitian dilakukan dengan mencari data penelitian berupa Laporan Keuangan 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada periode tertentu dan harga saham pada 

periode waktu yang ditentukan penulis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengutip 

berbagai bahan bacaan atau literatur seperti buku, jurnal  dan bahan lain yang 

berkaitan dengan tema penelitian. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penulis memperoleh data berupa Laporan Keuangan perusahaan yang 

tergabung dalam Industri Tambang dari Bursa Pojok Universitas Sanggabuana – 

YPKP JL. Phh. Mustofa No. 68  Bandung. Waktu penelitian dimulai bulan Maret 

2009 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1  Pasar Modal  

2.1.1  Pengertian Pasar Modal  


