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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Hukum mendefinisikan pasar modal sebagai “Kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. “ (Undang – Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 

1995). Pasar Modal Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari 

periode ke periode. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah saham 

yang ditransaksikan dan semakin tingginya volume perdagangan saham. Sejalan 

dengan perkembangan yang pesat tersebut, kebutuhan akan informasi yang 

relevan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga semakin 

meningkat. Pasar Modal di Indonesia terdiri dari lembaga - lembaga salah satu 

nya adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah sebuah bursa 

saham yang merupakan salah satu bursa tempat dimana orang memperjualbelikan 

efek Indonesia. 

Semakin berkembangnya teknologi, investasi di pasar modal menjadi hal 

yang sangat penting bagi  perekonomian. Keberadaan pasar modal secara spesifik 

menguntungkan dua pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak 

lain yang memerlukan dana (emiten). Pertumbuhan pasar modal yang sangat 

pesat memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional, disamping itu 

dengan adanya pasar modal diharapkan adanya pemerataan hasil-hasil 

pembangunan melalui pemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan 

lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. 

Saham menjadi salah satu alternatif investasi di pasar modal yang paling 

banyak digunakan oleh para investor karena keuntungan yang diperoleh lebih 

besar dan dana yang dibutuhkan investor untuk melakukan investasi tidak begitu 

besar jika dibandingkan dengan obligasi. Menurut Tandelilin (2010:2) seorang 

investor melakukan investasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di 

masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang 
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dimiliki. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Harga saham mencerminkan juga nilai dari suatu perusahaan. Perusahaan 

dengan  prestasi baik, akan mengakibatkan sahamnya banyak diminati investor. 

Prestasi yang baik yang dapat dilihat dalam laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh perusahaan (emiten). Emiten berkewajiban untuk 

mempublikasikan laporan keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan ini 

sangat berguna bagi investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan 

investasi, seperti menjual, membeli, atau menanam saham. Saham-saham yang  

disukai investor yaitu saham-saham dengan fundamental perusahaan yang baik, 

banyak diperdagangkan, dan harganya naik.  

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya 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 

sahamtersebut 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 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 sentiment pasar serta pengabungan usaha 

(Business Combination). Berdasarkan informasi tersebut, salah satu hal paling 

mendasar sebelum investor meginvestasikan modalnya adalah menilai kinerja 

perusahaan melalui laporan keuangan. 

Begitu juga dengan informasi mengenai kebijakan dividen. Perubahan 

pengumuman pembayaran dividen mengandung informasi yang dapat digunakan 

para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi dan memprediksi 
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prospek perusahaan dimasa mendatang. Akibat dari perubahan dividen yang 

diumumkan, maka harga saham akan mengalami penyesuaian. Dividen seringkali 

digunakan sebagai indikator atau sinyal prospek suatu perusahaan. Pada 

umumnya, tujuan investor melakukan investasi saham yaitu mendapatkan capital 

gain dan dividen. Dimana capital gain adalah selisih lebih harga saham pada saat 

menjual dan membeli saham dan dividen adalah laba yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Laba bersih perusahaan, sebagian dibagikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen, sebagian lagi disisihkan menjadi laba ditahan 

(retained earning). Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang 

terpenting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Namun, dividen 

membentuk arus uang yang semakin banyak mengalir ke tangan para pemegang 

saham. Para pemegang saham tentu berharap mendapatkan dividen dalam jumlah 

besar. Untuk itu, perusahaan harus dapat mengalokasikan laba bersihnya dengan 

bijaksana. 

Menurut Weston dan Copeland (2001) dalam Rescyana Putri Hutami 

(2012:105-124) Dividen per Share (DPS) merupakan total semua dividen tunai 

yang dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham 

yang beredar atau bisa diartikan sebagai bagian pendapatan setelah pajak yang 

dibagikan kepada pemegang saham.Dividen per Share (DPS) yang tinggi diyakini 

akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Perusahaan yang bisa 

memberikan dividen yang besar, harga sahamnya juga akan meningkat. 

Sebaliknya perusahaan yang terus menerus tidak membagikan dividen, harga 

sahamnya juga akan menurun. Jika laba bersih perusahaan meningkat, maka 

harga saham juga akan naik. Rasio keuangan banyak macamnya, diantaranya 

yang digunakan investor adalah dividen per share (DPS). Analisis yang 

menggunakan dividen per share (DPS) merupakan salah satu analisis yang 

digunakan investor dalam menentukan harga saham suatu perusahaan, karena 

semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

akan mempengaruhi harga saham.   

Selain Dividen per Share (DPS)  harga saham juga dapat dipengaruhi oleh 

usaha perusahaan dalam meningkatkan laba per lembar saham atau Earning Per 
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Share (EPS). Informasi Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan yang 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada semua 

pemegang saham. Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu hal utama yang 

diperhatikan investor sebelum membuat keputusan investasinya di suatu 

perusahaan karena investor tentunya mengharapkan return yang tinggi, sehingga 

investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang mempunyai 

Earning Per Share (EPS) yang tinggi. Apabila Earning Per Share (EPS) suatu 

perusahaan dinilai tinggi oleh investor, maka hal ini akan menyebabkan harga 

saham perusahaan cenderung bergerak naik. Menurut Fahmi (2012:96) Earning 

Per Share (EPS) atau pendapatan perlembar saham adalah bentuk pemberian 

keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar 

saham yang dimiliki. Earning per Share (EPS) merupakan salah satu indikator 

yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan, karena besar kecilnya earning per 

share (EPS) akan ditentukan oleh laba perusahaan.  

Bagi investor informasi tentang Earning Per Share (EPS), Dividen Per 

Share (DPS) menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kebutuhan 

pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dan 

resiko yang mungkin terjadi, sehingga keputusan yang diambil diharapkan akan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Pokok perhatian penulis adalah apakah Devidend Per Share (DPS) dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

terutama sub sektor batubara, pemilihan sub sektor batubara karena perusahaan 

sub sektor batubara yang terdaftar di LQ-45 menunjukkan performa terburuk 

diantara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia(www.bakrieglobal.com/2014) dan (www.infovesta.com/2014) , selain 

itu selama tahun 2011 - 2014 harga saham sub sektor batubara selalu mengalami 

penurunan    (www.economy.okezone.com/2014). 

 

 

 

 

http://www.bakrieglobal.com/2014
http://www.infovesta.com/2014
http://www.economy.okezone.com/2014
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Tabel 1.1 

Data Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara 

Periode 2012– 2014 

Periode Jumlah Perusahaan 

2012 21 

2013 22 

2014 23 

 

 

Gambar 1.1 

Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara  

Periode 2012– 2014 

 

Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 menjelaskan pada periode 2012 – 2014 

perusahaan pada sektor pertambangan sub sektor batubara di Bursa Efek 

Indonesia mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2012 ada 21 perusahaan 

terdiri dari Adaro Energy Tbk (ADRO),Atlas Resources Tbk (ARII), ATPK 

Resources Tbk (ATPK), Bayan Resources Tbk (BYAN), Berau Coal Energy Tbk 

(BRAU), Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), Bumi Resources Tbk 

(BUMI), Darma Henwa Tbk (DEWA), Delta Dunia Makmur Tbk (DOID), Garda 

Tujuah Buana Tbk (GTBO), Harum Energy Tbk (HRUM), Indo Tambangraya 

Megah Tbk (ITMG), Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK), Petrosea Tbk (PTRO), 

Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI), Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
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(PTBA), Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR),Indo Setu Bara Resources Tbk 

(CPDW), Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Samindo Resouces Tbk (MYOH), 

dan Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA). Pada tahun 2013 menjadi 22 perusahaan 

dengan masuknya 1 perusahaan yaitu Golden Eagle Energy Tbk (SMMT). Pada 

tahun 2014 menjadi 23 perusahaan dengan masuknya Permata Prima Sakti Tbk 

(TKGA) tetapi pada tahun ini Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) keluar dan 

digantikan oleh Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP). (www.idx.co.id)  

 

Tabel 1.2 

Data Harga Saham Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara 

Periode 2012– 2014 

Periode Rata – Rata Harga Saham 

2012 4308,143 

2013 3149,182 

2014 2141,391304 

 

 
 

Gambar 1.2 

 Harga Saham Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara Periode 

2012-2014 

 

Komoditas pada era 2000-an menghasilkan keuntungan yang signifikan 

untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam ekspor batubara. Kenaikan 

harga komoditas ini sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di negara - 

negara berkembang. Situasi yang menguntungkan ini berubah pada saat terjadi 
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krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika harga - harga komoditas menurun 

begitu cepat. Indonesia terkena pengaruh faktor - faktor eksternal ini karena 

ekspor komoditas untuk batubara berkontribusi untuk sekitar 50% dari total 

ekspor Indonesia sehingga membatasi pertumbuhan PDB tahun 2009 sampai 

4,6%. Pada semester 2 tahun 2009 sampai awal tahun 2011, harga batubara 

global mengalami rebound tajam. Penurunan aktivitas ekonomi global telah 

menurunkan permintaan batubara, sehingga menyebabkan penurunan harga 

batubara yang dimulai dari awal tahun 2011. 

Selain dari lambatnya pertumbuhan ekonomi global ( penurunan besar-

besaran perekonomian RRT) dan penurunan permintaan komoditas, ada pula 

faktor lain yang berperan. Pada era komoditi 2000-an yang menguntungkan, 

banyak perusahaan pertambangan baru yang didirikan di Indonesia sementara 

perusahaan - perusahaan tambang yang sudah ada meningkatkan investasi untuk 

memperluas kapasitas produksi mereka. Hal ini menyebabkan kelebihan suplai 

yang sangat besar dan diperburuk oleh antusiasme para penambang batubara di 

tahun 2010-2013 untuk memproduksi dan menjual batubara sebanyak mungkin - 

karena rendahnya harga batubara global - dalam rangka menghasilkan 

pendapatan dan keuntungan. 

Hal ini berdasarkan fenomena yang terjadi sejumlah emiten tambang yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia merasakan dampak negatif penurunan harga 

komoditas selama semester I/2012 akibat berkurangnya permintaan ekspor. Data 

Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor batubara turun 19% menjadi 137 

juta ton pada semester pertama tahun ini. Angka tersebut setara dengan 74,4% 

dari produksi batu bara nasional yang mencapai 184 juta ton. Perusahaan 

batubara termasuk PT Adaro Energy Tbk (ADRO), terpaksa merevisi target 

produksi tahunan sebesar 5% akibat volume penjualan paruh pertama tahun ini 

merosot ke 23,69 juta ton dibandingkan 24,02 juta ton pada periode sama 2011. 

Menurut Devindra Ratzarwin, corporate secretary Adaro Energy, penurunan 

produksi ini karena suplai melimpah tidak sebanding dengan permintaan dari luar 

negeri. Hal ini yang menyebabkan penurunan harga tetapi PT Adaro Energy Tbk 

tidak mau jual harga rendah, maka hanya merevisi target. Harga batubara acuan 

http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253
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(HBA) yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral juga 

tercatat mengalami penurunan selama 6 bulan pertama tahun ini. HBA Juli 

ditetapkan pada US$87,56, merosot hampir 20% dibandingkan US$109,29 pada 

Januari. PT Atlas Resources Tbk (ARII) juga merasakan dampak negatif yang 

tercermin pada penurunan laba bersih menjadi US$847.000 selama semester 

I/2012. Perolehan tersebut anjlok 64,4%% dari US$2,38 juta pada periode sama 

tahun lalu. Penurunan laba disebabkan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 

7% dan jumlah persediaan batubara yang membengkak hingga 8 kali lipat. 

Penurunan laba bersih juga dialami oleh PT Pertambangan Batubara Bukit Asam 

Tbk (PTBA) akibat penumpukan pasokan dan harga komoditas yang lebih 

rendah. Selama 6 bulan pertama 2012, emiten berkode PTBA itu meraup laba 

bersih senilai Rp1,56 triliun, turun 3% dari Rp1,61 triliun pada periode sama 

tahun lalu.. Fajar Indra, analis PT Panin Sekuritas Tbk, mengatakan faktor utama 

yang menyebabkan kinerja kurang memuaskan dari perusahaan batubara adalah 

permintaan global yang dipicu oleh krisis Eropa dan perlambatan ekonomi China. 

Karena demand (permintaan) berkurang, stok melimpah, maka harga turun, 

ujarnya (www.market.bisnis.com/2014 ). 

Kinerja saham seiring dengan menurunnya kinerja emiten tambang, 

saham sektor pertambangan yang tercermin dari Jakmine Index sudah turun 

19,99% sejak awal tahun ini. Fajar memprediksi ada kemungkinan rebound bagi 

saham-saham emiten batubara pada semester kedua tahun ini. Menurutnya ada 

rebound pelan - pelan karena biasanya produksi kuartal ke 3 perusahaan batubara 

mencapai nilai maksimum dan ada sejumlah emiten yang worth buying. Faktor 

penentu kinerja saham, lanjutnya, termasuk prospek jangka panjang perusahaan 

yang dapat menjadi fundamental baik. Tetapi untuk dividen emiten sub sektor 

batubara dikenal sebagai sub sektor yang suka membagikan dividen per share 

dalam jumlah yang besar (www.investasi.kontan.ac.id/2014) bahkan ketika 

kinerja perusahaan subsektor batubara masih memburuk beberapa perusahaan sub 

sektor batubara tetap membagikan dividen (www.market.bisnis.com/2014 ). 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan DPS dan EPS serta 

pengaruh terhadap harga saham diantaranya Prasetyo (2012:01) dan Triyadi 

http://www.market.bisnis.com/2014
http://www.investasi.kontan.ac.id/2014
http://www.market.bisnis.com/2014
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(2012:01) yang menyatakan secara parsial maupun simultan Dividend Per Share 

(DPS) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham. Hasil ini 

berbeda dengan Saparuddin (2012:11) yang menyatakan secara simultan 

Dividend Per Share (DPS) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap 

harga saham sedangkan secara parsial hanya Dividend Per Share (DPS) yang 

berpengaruh, Disisi lain Intan (2009:21) yang menyatakan secara simultan 

Dividend Per Share (DPS) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap 

harga saham sedangkan secara parsial hanya EPS yang berpengaruh. Disisi lain 

Suryani (2012) menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh 

terhadap harga saham dan Heidar, Dehavi dan Zarezadeh (2011:06) 

menyatakan bahwa Dividend Per Share (DPS) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Berdasarkan pemaparan, terdapatnya ketidaksamaan antara teori dividen 

dengan data yang terjadi dan adanya perbedaan hasil penelitian pengaruh 

Dividend Per Share (DPS) dan Earning Per Share (EPS)terhadap harga saham , 

sehingga penulis tertarik meneliti dengan judul : “Pengaruh Dividen Per Share 

dan Earning Per Share terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor 

Pertambangan Sub Sektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012- 2014” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Dividen Per Share, Earning Per Share dan 

Harga Saham Pada Perusahaan  Sektor Pertambangan Sub Sektor 

Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014? 

2. Bagaimana pengaruh Dividen Per Share dan Earning Per Share terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 secara 

simultan ? 
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3. Bagaimana pengaruh Dividen Per Share terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014? 

4. Bagaimana pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

tentang sejauh mana korelasi variabel-variabel diatas mempengaruhi harga 

saham.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam peneitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui Perkembangan Dividen Per Share, Earning Per Share 

dan Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor 

Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014.  

2. Untuk mengetahui Pengaruh Dividen Per Share dan Earning Per Share 

terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor 

Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 

secara simultan. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Dividen Per Share terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. 

4. Untuk mengetahui Pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batubara yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

1. Bagi Peneliti 

Untik menambah wawasan peneliti sehubungan dengan pengauh devidend 

per share (DPS) dan earning per share (EPS) terhadap harga saham. 
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2. Bagi Calon Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas suatu 

investasi. 

3. Bagi Manajemen Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dalam menentukan faktor – faktor yang 

mempengaruhi harga saham khususnya mengenai deviden dan laba bersih.  

4. Bagi Peneliti Lain  

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Peneliti melakukan penelitian ini di Bursa Efek Indonesia cabang 

Bandung yang berlokasi di Jalan Veteran No. 10 dan waktu penelitian ini 

dilakukan dari bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016.  

 

 

 

 


