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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan

perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka

investor atau calon investor menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola

usahanya. Kepercayaan investor atau calon investor sangat bermanfaat bagi

emiten, karena semakin banyak orang yang percaya terhadap emiten maka

keinginan untuk berinvestasi pada emiten semakin kuat. Semakin banyak

permintaan terhadap saham suatu emiten maka dapat menaikkan harga saham

tersebut. Jika harga saham yang tinggi dapat dipertahankan maka kepercayaan

investor atau calon investor terhadap emiten juga semakin tinggi dan hal ini dapat

menaikkan nilai emiten. Sebaliknya, jika harga saham mengalami penurunan

terus-menerus berarti dapat menurunkan nilai emiten di mata investor atau calon

investor. (Martalena dan Malinda, 2011)

Harga suatu saham di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik

faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dilihat

dari dalam perusahaan yang sifatnya spesifik atas saham tersebut seperti

penjualan, kinerja keuangan, kinerja manajemen, kondisi perusahaan dan industri

dimana perusahaan tersebut bergerak. Sedangkan faktor eksternal merupakan

faktor-faktor yang sifatnya makro dalam mempengaruhi harga saham di bursa

seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan faktor-faktor
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non-ekonomi seperti kondisi sosial, politik, dan faktor lainnya. (Martalena dan

Malinda, 2011)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan meneliti salah satu

faktor yang mempengaruhi harga saham, yaitu kinerja perusahaan. Kinerja

perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena kinerja perusahaan

berpengaruh dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah

perusahaan mengalami perkembangan atau sebaliknya. Ukuran kinerja perusahaan

yang paling lama dan paling banyak digunakan adalah kinerja keuangan yang

diukur dari laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar,

seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard

dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General

Accepted Accounting Principle), dan lainnya. (Fahmi, 2011)

Kinerja keuangan perusahaan dapat dievaluasi dengan menggunakan rasio

keuangan. Rasio keuangan membantu kita untuk mengidentifikasi beberapa

kelemahan dan kekuatan keuangan perusahaan. Rasio tersebut memberikan dua

cara bagaimana membuat perbandingan dan data keuangan perusahaan yang

berarti : (1) Kita dapat meneliti rasio antar waktu (katakanlah untuk 5 tahun

terakhir) untuk meneliti arah pergerakannya; dan (2) kita dapat membandingkan

rasio perusahaan dengan rasio perusahaan lainnya. Tujuan utama manajemen

keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka

panjang, tetapi bukan untuk memaksimalkan ukuran-ukuran akuntansi seperti laba
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bersih atau EPS. Namun, data akuntansi memang memperngaruhi harga saham,

dan data-data ini dapat digunakan untuk memahami penyebab suatu perusahaan

memiliki kinerja seperti sekarang dan meramalkan arah yang akan dituju. Laporan

keuangan digunakan oleh manajer untuk memperbaiki kinerja; oleh kreditor untuk

mengevaluasi kemungkinan tertagihnya pinjaman; dan oleh pemegang saham

untuk meramalkan laba, dividen, dan harga saham. (Eugene F. Brigham dan Joel

F. Houston, 2013). Perubahan harga saham perusahaan tersebut berpotensi

mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG. (Head of Research Mandiri

Sekuritas, John Rachmat)

Jenis-jenis rasio keuangan yang sering digunakan dalam menilai kinerja

keuangan perusahaan adalah Rasio Likuiditas (Rasio Lancar, Quick Ratio atau

Acid Test, Rasio Perputaran Piutang Usaha). Rasio Manajemen Aset (Rasio

Perputaran Persediaan, Jumlah Hari Penjualan Belum Tertagih, Rasio Perputaran

Aset Tetap, Rasio Perputaran Total Aset). Rasio Manajemen Utang (Total Utang

Terhadap Total Aset, Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER), Rasio Kelipatan

Pembayaran Bunga, Rasio Cakupan EBITDA). Rasio-Rasio Profitabilitas (Margin

Laba atas Penjualan, Pengembalian atas Total Aset (ROA), Rasio Kemampuan

Dasar untuk Menghasilkan Laba, Pengembalian Ekuitas Biasa (ROE)). (Eugene F.

Brigham dan Joel F. Houston, 2013)

DER merupakan rasio yang digunakan untuk dapat menguji sejauh mana

perusahaan menggunakan uang yang dipinjam, kita dapat menggunakan beberapa

rasio utang yang berbeda. Rasio utang terhadap ekuitas dihitung hanya dengan

membagi total utang perusahaan (termasuk liabilitias jangka pendek) dengan
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ekuitas pemegang saham. Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur

pengembalian atas total aset (Return On total Assets-ROA) setelah bunga dan

pajak. Pengembalian atas ekuitas biasa (Return On common Equity-ROE)

merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat

pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Pemegang saham berharap

mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan rasio ini menunjukkan

besarnya pengembalian tersebut dilihat dari kacamata akuntansi. (Eugene F.

Brigham dan Joel F. Houston, 2013)

Pada kuartal I di tahun 2015, IHSG melemah. IHSG tercatat turun 8,11

poin atau 0,15 persen ke 5.452,46. IHSG ditutup dengan 16 saham menguat, 17

saham melemah dan 12 saham stagnan. Telah terjadi transaksi tercatat sebesar

Rp30 miliar dengan 10 juta saham diperdagangkan. Sektor-sektor penggerak

IHSG mayoritas melemah, dengan pelemahan tertinggi adalah konsumer yang

turun 0,71 persen. (Head of Research Mandiri Sekuritas, John Rachmat)

Pada 30 April 2015, IHSG kembali melanjutkan pelemahan. IHSG turun

tipis 7,22 poin atau 0,1 persen ke 5.453,35. Kemudian sore hari nya, IHSG turun

23,45 poin atau 0,4 persen ke 5.437,12. IHSG ditutup dengan 110 saham menguat,

179 saham melemah dan 108 saham stagnan. Telah terjadi transaksi sebesar

tercatat sebesar Rp3,8 triliun dengan 4,3 miliar saham diperdagangkan. Indeks

LQ45 turun 3,94 poin atau 0,4 persen ke 948,06 , Jakarta Islamic Indeks (JII)

turun 1,86 poin menjadi 716,12 , IDX30 turun 2,33 poin atau 0,5 persen ke 491,86

dan MNC36 turun 1,10 poin atau 0,4 persen menjadi 298,17. Sektor-sektor
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penggerak IHSG mayoritas melemah. (Head of Research Mandiri Sekuritas, John

Rachmat)

Detik finance kamis, 30 April 2015, kinerja Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) melorot. Kemarin, IHSG sempat turun tajam hingga 4%. Pada

penutupan perdagangan hari ini, IHSG juga masih lesu dan turun 19 poin. Kinerja

para emiten banyak yang anjlok. Investor harus selektif memilih saham. Apa saja

saham-saham yang harus dihindari di tengah pelemahan perekonomian Indonesia?

Head of Research Mandiri Sekuritas, John Rachmat menyebutkan, saham-saham

konstruksi, otomotif, pertambangan, perkebunan, dan peternakan dinilai masih

akan lesu di tahun ini. Sektor-sektor tersebut dinilai John masih akan terimbas

pelemahan ekonomi. "Ya sektor-sektor itu perlu dihindari saat ini. Pertambangan,

perkebunan lagi nggak bagus, harga komoditas lagi turun. Otomotif juga lesu.

Infrastruktur, pemerintah belum serius," kata dia kepada detik finance, Kamis

(30/4/2015). John mencermati, dalam 3 hari terakhir, beberapa saham dalam tren

menurun. Angka penurunannya rata-rata di atas 10%. "Wika Beton, WIKA, Bank

Danamon, ASII, AALI, BSDE, Pakuwon Jati, CPIN, PGAS, SCMA, rata-rata

turun di atas 10%," sebut dia. John mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang

tengah melambat juga menyumbang pelemahan saham-saham tersebut. (Head of

Research Mandiri Sekuritas, John Rachmat)

Awal Mei 2015 IHSG masih berada di zona merah, ini menyebabkan

investor banyak menjual sahamnya di lantai bursa. Pemodal asing terus melepas

kepemilikan sahamnya di bursa, karena tak yakin kondisi perekonomian Indonesia

akan membaik. IHSG ditutup melemah sebesar 19,13 poin atau 0,37 persen di
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posisi 5.086,42. Sektor-sektor yang melemah adalah pertambangan (-0,36 persen),

industri dasar (-2,14 persen), aneka industri (-2,39 persen), properti (-0,78 persen),

infrastruktur (-1,69 persen) dan manufaktur (-0,74 persen). (Head of Research

Mandiri Sekuritas, John Rachmat)

Kondisi pasar diatas masih fluktuatif, kini IHSG mulai bangkit lagi, meski

sesekali terkoreksi tipis. Indeks mencoba menjangkau lagi rekor tertinggi

sepanjang sejarah yang terukur pada 7 april 2014 lalu dilevel 5.523,29 dan 12 Mei

2015 lalu IHSG ada diposisi 5.205,61. Kondisi IHSG tersebut didorong oleh

Sembilan dari sepuluh sektor saham yang kompak diperdagangkan menguat

sepanjang perdagangan kecuali sektor aneka industri. (Head of Research Mandiri

Sekuritas, John Rachmat)

Indeks Aneka Industri akhir April 2015 lalu ditutup melemah signifikan

2,39% menjadi 1207,9 dengan mencapai tertinggi pada level 1237,49 dan

terendah pada 1180,48. Indeks Aneka Industri merupakan sektor yang mengalami

pelemahan yang paling signifikan pada akhir April lalu sehingga IHSG cukup

tertekan hebat menjelang berakhirnya bulan April 2015 lalu. Indeks Aneka

Industri mengalami tren penguatan secara terbatas sejak awal tahun namun pada

pertengahan April 2015 lalu indeks berbalik melemah akibat aksi profit taking

yang masih dilakukan investor di bursa hingga akhir bulan. Saham ASII yang

ditutup melemah signifikan pada perdagangan Kamis lalu turut membuat indeks

Aneka Industri menjadi semakin tertekan hingga membuat IHSG anjlok ke posisi

5086. Secara teknikal mingguan dan bulanan, indeks Aneka Industri masih

berpotensi untuk melanjutkan pelemahan dan menunggu sentimen fundamental
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dari saham-saham utama yang dapat membuat indeks menguat kembali. Level

support yang akan di tes berada di kisaran 1322 hingga 1339 sedangkan level

resistence yang akan di tes diperkirakan berada pada kisaran 1378 hingga 1400.

( http://vibiznews.com/)

Pelemahan pada sektor aneka industri ini disebabkan oleh harga saham PT

Astra Internasional,Tbk (ASII), harga saham induk usaha grup Astra ini Rp. 6.850

per saham. Pada hal 31 Maret lalu, harga ASII sempat mencapai Rp. 8.575 per

saham. Penurunan harga saham ASII merupakan reaksi pelaku pasar terhadap

prospek bisnis Astra Internasional yang agak suram tahun ini. Apalagi, kinerja

emiten yang punya beragam anak usaha diberbagai sektor industri ini pada kuartal

1 2015 juga tidak menggembirakan. Laba bersih emiten ini turun menjadi Rp 3,99

triliun. Sementara pada kuartal 1 2014, laba bersih Astra mencapai Rp 4,73 triliun.

Jadi laba bersih Astra turun sekitar 15,55%. (Majalah kontan edisi khusus, Mei

2015)

Selain PT Astra Internasional, PT Gajah Tunggal, Tbk juga mengalami

penurunan harga saham. Pada penutupan perdagangan di pekan pertama Mei lalu,

harga saham emiten yang menggunakan kode GJTL ini anjlok ke Rp. 1000 per

saham. Ini adalah rekor harga penutupan terendah GJTL sejak 28 Juli 2010. Bila

dihitung dari awal tahun 2015, harga saham GJTL sudah turun sekitar 29,82%.

Memang tahun ini bisnis Gajah Tunggal menghadapi banyak tantangan. Produsen

ban merek GT Radial ini harus memutar otak menghadapi penurunan penjualan

otomotif yang memicu penurunan laba. (Majalah kontan edisi khusus, Mei 2015)
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Hal serupa terjadi pada PT Astra Otoparts, Tbk , sampai akhir kuartal

pertama tahun ini, kinerja keuangan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di

bursa efek dengan kode AUTO ini kurang menggembirakan. Pendapatan emiten

produsen komponen otomotif ini turun dari Rp 3,09 triliun dikuartal 1 2014

menjadi cuma Rp 2,87 triliun di pengujung bulan Maret lalu. Laba bersih nya pun

turun hingga Rp 87,42 miliar. Realisasi laba bersih ini lebih rendah sekitar

67,97% ketimbang laba bersih dikuartal 1 2014 lalu. Merosotnya kinerja AUTO

lantas membuat harga saham emiten ini merosot tajam. Harga saham ini mencapai

Rp. 3.000 per saham dan ini rekor harga penutupan terendah AUTO sejak 5 Juni

2012. (Majalah kontan edisi khusus, Mei 2015)

Berdasarkan informasi diatas, data-data akuntansi dari laporan keuangan

dapat digunakan investor untuk menganalisa saham perusahaan mana yang akan

di beli. Laporan keuangan dirancang untuk membantu para pemakai laporan untuk

mengidentifikasi hubungan variabel-variabel dari laporan keuangan.

Angrawit Kusumawardani (2013) mengemukakan pengaruh Debt to

Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) dan Financial Leverage (FL) terhadap

harga saham perusahaan LQ45. Dari hasil perhitungan AMOS, Debt to Equity

Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sebesar

102,4%. Rasio ini menunjukan komposisi atau struktur modal  dari total pinjaman

(hutang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan DER menunjukan sejauh

mana perusahaan dapat menanggung kerugian tanpa harus merugikan kreditornya.

Pada Current Ratio (CR) dan Financial Leverage (FL) tidak memiliki pengaruh

terhadap perusahaan LQ45.
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Pada penelitian Gatiningsih (2014) yang menggunakan sample perusahaan

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI yang menunjukan bahwa Return On

Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Debt Equity Ratio (DER) memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramadhan (2014) mengemukakan

bahwa secara parsial ROA memiliki pengaruh paling besar yakni 9,85%.

Sedangkan DER memiliki pengaruh paling kecil yakni sebesar 7,87%.

Pada penelitian Claudia Santi Puspitasari (2014) mengemukakan bahwa

kinerja keuangan yang diwakili oleh Return On Asset ( ROA), Return On Equity

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

sebesar 51,5% terhadap harga saham secara simultan. Kinerja keuangan yang

diwakili ROA berpengaruh sebesar 3,53% terhadap harga saham secara parsial.

Kinerja keuangan yang diwakili Return On Equity (ROE) berpengaruh sebesar

2,25% terhadap harga saham secara parsial. Kinerja keuangan yang diwakili EPS

berpengaruh sebesar 43,43% terhadap harga saham secara parsial. Kinerja

keuangan yang diwakili Price Earning Ratio (PER) berpengaruh sebesar 12,96%

terhadap harga saham secara parsial.

Penelitian-penelitian diatas melakukan studi di sektor yang berbeda

dengan penulis tetapi menurut PT Infovesta Utama (lembaga survey) dalam edisi

khusus Kontan Mei 2015, sembilan sektor yaitu sektor aneka industri, sektor

industri barang konsumsi, sektor keuangan, sektor pertambangan, serta sektor

properti dan realestat dapat juga dinilai kinerjanya dengan aspek-aspek seperti
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Profitabilitas, Solvabilitas, Operating cash flow per net income, volatilitas harga,

dan nilai transaksi harian. (Majalan Kontan Edisi Khusus, Mei 2015)

Uraian-uraian diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja perusahaan terhadap harga

saham dan penulis mengambil judul “PENGARUH ROA, ROE, DER

TERHADAP HARGA SAHAM (Survey pada perusahaan sektor aneka industri

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ROA, ROE, DER, harga saham pada perusahan sektor aneka

industri terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

2. Seberapa besar pengaruh secara parsial ROA, ROE, DER terhadap harga

saham pada perusahan sektor aneka industri terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2010-2014.

3. Seberapa besar pengaruh secara simultan ROA, ROE, DER terhadap harga

saham pada perusahan sektor aneka industri terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2010-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah

diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini,

yaitu untuk:
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1. Mendapatkan bukti empiris ROA, ROE, DER, harga saham pada perusahan

sektor aneka industri terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh ROA,

ROE, DER terhadap harga saham pada perusahan sektor aneka industri

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 secara parsial.

3. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh ROA,

ROE, DER terhadap harga saham pada perusahan sektor aneka industri

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang

diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai ROA, ROE, DER

pada perusahaan sektor aneka industri sehingga dapat menambah pengetahuan

dan cakrawala pemikiran penulis.

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan

bahan masukan bagi peneliti lain yang berniat untuk meneliti kembali

mengenai pengaruh ROA, ROE, DER terhadap harga saham pada perusahan

sektor aneka industri terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.


