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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia bisnis sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dapat 

dilihat terdapat cukup banyak perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan  

dengan keunggulan yang kompetitif. Yang menimbulkan persaingan bisnis yang 

sangat ketat sehingga perusahaan diharapkan mampu mengembangkan usahanya. 

Dalam mengembangkan suatu usaha perusahaan memerlukan modal yang biasa 

didapatkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan memutuskan untuk go public, 

sehingga perusahaan bisa masuk ke dalam pasar modal. 

Pasar modal merupakan sarana untuk pengumpulan dana yang berasal dari 

masyarakat umum yang selanjutnya diinvestasikan di pasar modal yang mempunyai 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan berguna untuk memajukan 

perusahaannya dan membantu perekonomian suatu negara. Pasar modal adalah suatu 

tempat bertemunya berbagai pihak yang akan menjual saham (stock) dan obligasi 

(bond). 

Bagi perusahaan untuk menarik investor agar bersedia menanamkan 

modalnya tidaklah mudah, karena masing-masing investor memiliki kriteria yang 

berbeda dalam menilai suatu investasi. Pada dasarnya harga saham merupakan tolak 

ukur bagi investor dalam menentukan pengambilan keputusan dalam investasi. Harga 

saham sering berubah-ubah naik ataupun turun perubahan tersebut terjadi akibat 

beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang 

mempengaruhi saham yaitu naiknya laba bersih suatu perusahaan adalah faktor utama 

naiknya harga saham perusahaan tersebut.  Naiknya laba ini biasanya karena 

perusahaan yang melakukan ekspansi atau meningkatkan pemasukan perusahaan. 

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham biasanya berupa 



2 
 

kebijakan pemerintah dan hukum permintaan serta penawaran atas harga barang yang 

ditunjukkan dengan inflasi dan valuta asing. 

Terjadinya permasalahan tentang kenaikan dan penurunan harga saham terjadi 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen, harga 

saham produsen semen turun setelah pengumuman penurunan harga semen pada 

tahun 2015. Harga saham PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), misalnya, turun 4,33% 

menjadi Rp 14.350. Harga saham PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) turun 

1,79% menjadi Rp 21.900 per saham, sementara harga saham PT Holchim Indonesia 

(SMCB) turun 1,71% menjadi Rp 2.015 per saham. Penurunan harga Rp 3.000 per 

zak setara dengan penurunan 5 %.  

Produsen-produsen semen masih mengkaji kebijakan pemerintah ini dan 

dampaknya terhadap bisnis mereka. Menurut Kepala Riset Mandiri Sekuritas John 

Rachmat, langkah pemerintah untuk menurunkan harga semen seakan-akan memberi 

pesan kepada investor untuk mendapatkan laba yang lebih rendah demi kebaikan 

negara. Analis Mandiri Sekuritas memprediksi, keputusan itu akan menurunkan 

prediksi laba per saham (earning per share) untuk SMGR tahun ini sebesar 10 

persen. Lebih penting lagi, hal itu juga menambah risiko investasi di Indonesia justru 

ketika Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah masif untuk mendanai 

program infrastrukturnya yang beragam. Penurunan harga semen dapat memicu 

pelemahan dari pendapatan perseroan, namun adanya kenaikan konsumsi semen 

diprediksi akan membawa keuntungan tersendiri bagi emiten semen. Apalagi di tahun 

ini emiten  semen berpotensi meraup banyak permintaan ditengah pembangunan 

infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah. (http://bisniskeuangankompas 

.com/read/2015/01/20/003615726/Perusahaan.Semen.Tertekan) 

Pertumbuhan konsumsi semen Indonesia yang berjalan parallel dengan 

pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut apalagi mengingat target pertumbuhan 

ekonomi 6,4 – 7,5% pada periode 2011 – 2014 dan 8 – 9% pada periode 2015 – 2025 

sesuai dengan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 

Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan Pemerintah SBY. Pembangunan jalan tol tahun 
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2010-2014 sepanjang 1.334 km yang membutuhkan anggaran US Dollar 5,2 juta saja 

akan membutuhkan semen 4 juta ton selama periode tersebut. 

Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, selama tahun 2014, penjualan 

semen di Indonesia dari Sembilan pabrik anggota asosiasi Semen Indonesia 

menunjukan tingkat pertumbuhan yang melemah hanya 3,3% apabila dibandingkan 

dengan penjualan semen tahun 2014 yang berjumlah 59,9 juta ton dibandingkan 

tahun 2013 yang berjumlah 58 juta ton. Sedangkan dari konsumsi semen domestik, 

konsumsi semen hanya tumbuh 2,3% dari jumlah 60,5 juta ton tahun 2013 menjadi 

62 juta ton tahun 2014. 

Grafik konsumsi semen domestik selama lima belas tahun terakhir, 

memperlihatkan pertumbuhan 2,3% tahun 2014 adalah terendah. Bahkan angka 

pertumbuhan ini di bawah tahun 2009 dimana terjadi krisis ekonomi yang telah 

menyebabkan jatuhnya rezim shuarto. Dan menyebabkan mundurnya beberapa 

proyek infrastruktur seperti jalan tol pembangunan pelabuhan bandara juga 

menyebabkan penurunan pertumbuhan konsumsi semen nasional. 

Gambar 1.1 

Penggunaan Semen di Indonesia Periode 2010-2014 

Sumber : (www.academia.edu) 
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Selain fenomena yang terjadi di atas dapat dilihat pula fenomena yang terjadi 

pada perusahaan yang telah listing d BEI. Harga saham perusahaan semen dari tahun 

ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. 

Tabel 1.1 

Data Harga Per Lembar Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Dasar dan Kimia Sub Sektor Semen  

Periode 2010-2014 : 

No Nama Perusahaan 
Dalam Rupiah (Rp) Rata-

rata 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Indocement Tunggal perkasa 13.550 17.050 22.450 20.000 25.000 19.610 

2 Holcim Indonesia 1.970 2.175 2.900 2.275 2.185 2.301 

3 Semen Gersik Indonesia 7.750 11.450 15.850 14.150 16.200 13.080 

Rata-rata 7.757 10.225 13.733 12.142 14.462  

(sumber: http://www.idx.ac.id/2015/09/13) 

Dari data harga saham di atas, dapat dilihat rata-rata harga saham perusahaan 

semen dari tahun 2010-2014 rata-rata mengalami penurunan dan peningkatan setiap 

tahunnya. Namun pada tahun 2012 hingga 2013 perusahaan PT.Holcim Indonesia dan 

Semen Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,12% pada perusahaan Holcim 

Indonesia sedangkan penurunan harga pada perusahaan Semen Indonesia sebesar 

1,13%. Penurunan tersebut akan berdampak pada penurunan laba bersih pada kedua 

perusahaan tersebut dan menurut Analis Mandiri Sekuritas memprediksi, keputusan 

itu akan menurunkan prediksi laba per saham (Earning Per Share) untuk SMGR 

tahun ini sebesar 10 % seperti yang telah dikemukakan dalam berita kompas di atas. 

Salah satu cara untuk menghitung kanaikan dan penurunan harga saham yaitu 

menggunakan analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang 

berbasis pada berbagai data riil untuk mengevaluasi atau memproyeksi nilai suatu 

saham. Beberapa data atau indikator yang umum digunakan, antara lain: pendapatan 

laba, pertumbuhan penjualan, imbal hasil atau pengembalian atas ekuitas (return on 

equity), margin laba (profit margin), laba per lembar saham (Earning per Share), dan 

http://www.idx.ac.id/2015/09/13
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data-data keuangan lainnya sebagai sarana untuk menilai kinerja perusahaan dan 

potensi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. 

Definisi analisis fundamental menurut Darmadji & Fakhrudin (2012:149) 

adalah sebagai berikut: 

“Analisis Fundamental , merupakan salah satu cara untuk melakukan 

penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai 

indikator yang terkait dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi 

industri suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan 

manajemen perusahaan”.  

Salah satu komponen yang berhubungan dengan analisis fundamental untuk 

mengukur laporan keuangan sebuah perusahaan sehingga mencerminkan kenaiakan 

atau penurunan saham adalah rasio Earning Per Share (EPS) dan  Price to Book 

Value (PBV). Penulis memilih rasio Earning Per Share (EPS) dan Price to Book 

Value (PBV) rasio ini merupakan rasio untuk menilai saham, kedua rasio ini 

mempermudah investor untuk mengetahui nilai saham dan menentukan pilihan 

investasi. Para investor cenderung menerapkan metode yang mudah, sederhana, dan 

memberikan hasil yang akurat dalam penilaian.  

Rasio Earning Per share (EPS) menurut Tandelilin (2010:373)  

“Salah satu komponen penting dari analisis fundamental adalah Earning 

Per Share (EPS)”.  

Rasio ini menunjukan seberapa besar laba yang akan diterima oleh investor 

setiap lembar sahamnnya, ketika laba perusahaan turun maka harga saham 

perusahaan turun menandakan bahwa perusahaan gagal memberikan keuntungan 

sebagaimana yang diharapkan oleh investor atau pemegang saham,  sehingga variabel 

tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan yang mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada 

pemegang saham. Sedangkan variabel Price to Book Value merupakan variabel yang 

berfokus pada nilai ekuitas suatu perusahaan. Sebab dengan menggunakan PBV 

kemungkinan perubahan harga saham bukan berasal dari laba bersih suatu perusahaan 
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melainkan dari kinerja perusahaan non operasional, sehingga kemungkinan variabel 

ini lebih akurat dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Menurut Kasmir (2012:207) pengertian earning per share (EPS) adalah  

“Rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham”.  

Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil memuaskan pemegang 

saham. Sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. 

Sedangkan rasio  Price to Book Value (PBV) banyak analis menganggap Book 

Value sebagai ukuran penting dalam melakukan analisis fundamental dan oleh sebab 

itu rasio PBV diperlukan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa agresif pasar 

menilai suatu saham perusahaan. Sehingga dapat diketahui apakah saham berada pada 

kondisi overvalued atau undervalued berdasarkan keadaan pasar. Price to book value 

(PBV) adalah rasio yang  mengukur harga saham terhadap nilai bukunya, maka dapat 

dikatakan bila suatu perusahaan mempunyai PBV 1 >1 maka harga saham perusahaan 

tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya yang 

menggambarkan kinerja sebuah perusahaan tersebut semakin membaik dimata 

investornya, rasio ini membantu apa yang tersisa jika suatu perusahaan akan 

bangkrut, karena nilai PBV menunjukan nilai asset yang sebenarnya dari sebuah 

perusahaan 

Pengertian Price to Book Value (PBV) menurut Bodie,dkk (2010:418) 

“Mengemukakan bahwa rasio ini didapatkan dari harga pasar per  

lembar saham di bagi dengan book value per lembar saham”. 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Earning Per Share 

(EPS) dan Price to Book Value (PBV) merupakan suatu informasi yang sangat 

penting bagi pengambilan keputusan investor untuk menanamkan sahamnnya.  

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang sebelumnnya telah 

disampaikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan judul : 

“Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price To Book Value (PBV) Terhadap 
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Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub 

Sektor Semen Pada Periode 2010-2014”. 

1.2  Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas agar tidak terlalu 

meluas pembahasannya maka permasalahan yang penulis kaji adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Earning Per Share (EPS) mempunyai pengaruh yang (signifikan) 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industr dasar dan kimia 

sub sektor semen  periode 2010-2014 ? 

2. Apakah Ratio Price To Book Value mempunyai pengaruh yang (signifikan) 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industr dasar dan kimia 

sub sektor semen periode 2010-2014 ? 

3. Apakah Earning Per Share (EPS) dan Ratio Price to Book Value (PBV) 

mempunyai pengaruh yang (signifikan) terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur sektor industr dasar dan kimia sub sektor semen periode 2010-

2014 secara simultan ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui atau 

memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang 

merupakan syarat untuk menempuh gelar Program Sarjana  Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. Adapun tujuan lain penelitian ini sebagai berikut : 

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

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen  

periode 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Ratio Price To Book Value (PBV) terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sektor industr dasar dan kimia sub sektor 

semen periode 2010-2014. 
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3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Earning Per Share (EPS) dan 

Ratio Price To Book Value (PBV) terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen periode 2010-

2014 secara simultan. 

1.4 Kegunaan penelitian  

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat diantaranya : 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang 

berhubungan dengan Earning Per Share (EPS), Ratio Price To Book Value 

(PBV) dan harga saham selain itu dapat dijadikan suatu perbandingan antara 

teori dalam penelitian dengan penelitian dunia usaha yang sebenarnya. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan 

pertimbangan untuk membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang 

khususnya kebijakan struktur modal dalam menghasilkan laba perusahaan  

sehingga dapat meningkatkan harga saham. 

3. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mempertim- 

bangkan dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan sahamnnya pada 

perusahan sub sektor semen mana yang kemungkinan dapat menguntungkan 

bagi investor. 

4. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price to Book 

Value (PBV) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor 

industr dasar dan kimia sub sektor semen periode selanjutnya. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif  dan verifikatif.  

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang memeberikan gambaran 

mengenai situasi dan kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau lampau, 

penelitian ini pun dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu 

variabel atau lebih  (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghu 

bungkan dengan variabel lain. Sedangakan metode verifikatif adalah untuk menguji 

kebenaran pengumpulan data yang ada dilapangan. 

Pengertian metode deskriptif menurut (Mukhtar, 2013:10-11)  

“Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat 

tertentu. Dalam penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis tertentu,tapi lebih menggambarkan apa adanya 

tentang suatu subjek”. 

Pengertian metode verifikatif menurut Nazir (2011:74)  

“Untuk menguji kebenaran hipotesis yang juga berarti menguji 

kebenaran teori”. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data pada laporan keuangan 

tahunan perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemudian 

diolah sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya penulis 

melakukan pengujian melalui analisis regresi dan korelasi, dimana analisis regresi 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan variabel independen dengan 

variabel dipenden. Sedangkan analisis korelasi yaitu digunakan untuk menerangkan 

kekuatan dan arah hubungan antara variabel dipenden dengan idependen. Untuk 

melakukan pengujian hipotesis penulis menggunakan uji t dan Uji F. Uji t yaitu 

pengujian secara parsial sedangkan uji f yaitu pengujian secara simultan. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan 

manufaktur sektor industr dasar dan kimia sub sektor semen yang listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
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pengambilan data berdasarkan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 

perusahan yang didapatkan pada cabang Bursa Efek Indonesia yang berada di Jln. 

Veteran No.10 Bandung dan Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di 

Jln. Cikutra No. 204A Bandung. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan 

Agustus 2015 sampai dengan februari 2016. 

 


