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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

 Asumsi going concern dalam akuntansi menyatakan bahwa suatu entitas 

didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup atau beroperasional secara jangka 

panjang. Berdasarkan asumsi tersebut, perusahaan akan terus beroperasi dan 

berkembang mengikuti kebutuhan pasar. Modal menjadi salah satu substansi 

penting yang dibutuhkan untuk dapat berkembang. Modal perusahaan dapat 

berasal dari dalam perusahaan berupa laba ditahan maupun dari luar perusahaan 

berupa dana yang berasal dari kreditur dan pemegang saham. Peranan pasar modal 

menjadi penting sebagai mediator bagi para investor yang hendak menanamkan 

modalnya dengan para perusahaan yang membutuhkan modal. Pemilihan 

perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi oleh para investor tentu 

mempertimbangkan banyak faktor, karena setiap investor tentu ingin memperoleh 

return yang maksimal dari investasinya. Harga saham merupakan salah satu 

penilaian investor, karena harga saham mencerminkan nilai riil perusahaan 

(Sutrisno 2008:5). 

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan perusahaan BUMN 

go public merupakan perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan memiliki tujuan utama mengejar 
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keuntungan. Perusahaan BUMN go public meliputi perusahaan yang 

bergerak di bidang konstruksi, energi, transportasi, farmasi, jasa keuangan, 

telekomunikasi, dan pertambangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Menurut Ilmar (2004), kemampuan dan kinerja BUMN menjadi tumpuan harapan 

tidak saja untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam 

negeri maupun pasar global, akan tetapi menjadi pendorong bagi sektor ekonomi 

lainnya untuk bangkit melalui program kemitraan usaha maupun sebagai 

penghasil laba atau keuntungan bagi negara. Ardiansyah (2004) menyebutkan 

alasan go public pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) biasanya adalah 

memasyaratkan saham BUMN tersebut dan agar BUMN tersebut lebih efisien 

karena adanya pengawasan melekat dari masyarakat yang merasa ikut memiliki 

perusahaan dengan memiliki saham perusahaan. 

Meskipun peraturan perundangan yang diterbitkan pemerintah bertujuan 

menciptakan iklim usaha yang sehat, baik bagi badan usaha milik pemerintah 

maupun swasta, namun dalam praktiknya, BUMN masih banyak mendapatkan 

peluang untuk monopoli. Monopoli yang diberikan kepada BUMN, dalam jangka 

panjang menjadikan BUMN bersangkutan tidak memiliki daya saing global. 

Globalisasi dan pasar bebas menantang manajemen BUMN untuk melakukan 

beberapa kebijakan strategis dalam rangka menciptakan efisiensi operasi 

perusahaan. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi restrukturisasi usaha, 

pengurangan jumlah karyawan, sistem pengendalian manajemen, dan beberapa 
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kebijakan strategis lainnya. Salah satu alternatif untuk menciptakan efisiensi dan 

menumbuhkan daya saing perusahaan adalah dengan melakukan penjualan 

sebagian kepemilikan atau pengalihan kembali perusahaan kepada swasta melalui 

privatisasi (Nugroho & Wrihatnolo, 2008:13). Pada kenyataanya, BUMN yang go 

public atau telah diprivatisasi memberikan kontribusi optimal dibanding yang 

tidak atau belum diprivatisasi. Dari tahun ke tahun, sebagian besar dari 10 BUMN 

penyumbang laba terbesar adalah BUMN yang go public (Nugroho & Wrihatnolo, 

2008:29). 

 Sebagai badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh negara, 

BUMN go public dianggap memiliki nilai aset yang tinggi. Ilmar (2004:2-3) 

menyatakan aset yang dikelola dan dimiliki sampai dengan akhir tahun 1997 telah 

mencapai tidak kurang dari Rp 460 triliun, yang menuntut BUMN go public juga 

berperan dalam menyelenggarakan sektor-sektor ekonomi yang memerlukan 

modal tinggi. Wicaksana (2010) dalam Marisatul Ula (2011) menyatakan secara 

umum tingkat kepercayaan investor terhadap BUMN lebih besar daripada BUMS, 

hal ini disebabkan nama pemerintah di jajaran pemegang saham memberikan 

jaminan bahwa investasi modal tetap akan terjadi, meskipun kepemilikan 

Pemerintah hanya sebesar modal yang ditanamkan. Dengan struktur modal 

tersebut BUMN go public diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang tinggi 

dengan risiko relatif rendah. Hal ini bertolakbelakang dengan fenomena yang 

selama ini terjadi. Probabilitas untuk memperoleh imbal hasil tinggi disertai 

dengan adanya risiko tinggi dalam berinvestasi. Untuk itu investor harus cermat 
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dalam menganalisa keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi dari 

kepemilikan saham perusahaan BUMN go public.  

Analisa dapat dilakukan investor melalui analisa kinerja keuangan di 

laporan keuangan perusahaan. Analisa laporan keuangan perusahaan dilakukan 

melalui rasio-rasio keuangan. Para investor melalui analisis tersebut berusaha 

memperkirakan harga saham dimasa mendatang dengan mengestimasi nilai dari 

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham dan menerapkan 

hubungan faktor-faktor tersebut sehingga dapat memperoleh perkiraan harga 

saham (Setianingrum, 2009). Penelitian ini menggunakan rasio leverage yang 

diukur dengan debt to asset ratio (DAR), profitabilitas yang diukur dengan return 

on asset (ROA), serta rasio pasar yang diukur dengan earning per share (EPS) 

yang mencerminkan faktor fundamental perusahaan. Peneliti terdahulu mengenai 

DAR, ROA, EPS, serta risiko yang diukur menggunakan beta terhadap harga 

saham menunjukkan hasil yang beragam. 

 Rasio leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk 

membiayai perusahaan. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi  

menunjukkan laba perusahaan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan 

perusahaan sehingga harus berhutang untuk menutupi kekurangan kebutuhan 

dana. Fenomena tingginya leverage tersebut berdampak negatif pada harga saham 

perusahaan karena di mata investor hal tersebut menunjukkan perusahaan 

memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Hal ini sejalan dengan Pecking Order 

Theory yang menyatakan perusahaan dengan laba yang besar seharusnya akan 
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memiliki hutang yang kecil karena laba yang dimilikinya akan digunakan terlebih 

dahulu dalam bentuk laba yang ditahan untuk mendanai operasionalnya sebelum 

menggunakan hutang. Penelitian Iman Muhammad (2006), Tika Yuniar El Sharai 

A. (2012), Amalia Novi Afrianti (2012), serta Khoir, dkk (2013) menunjukkan 

DAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil berbeda 

ditunjukkan Aditya (2012) yang menunjukkan DAR memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap harga saham, sementara Lutfi (2003) menunjukkan DAR 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 

 Rasio Profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan  penjualan, aset maupun laba 

bagi modal sendiri. Profitabilitas yang ditunjukkan oleh ROA yang tinggi 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik di mata investor yang berdampak 

pada harga saham yang semakin diminati. Penelitian Natarsyah (2000), 

Adhikrisna (2003), serta Rosyadi (2002) menunjukkan ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Hasil berbeda ditunjukkan Syamsul dan 

Kusumawardani (2000), Hijriah (2007), Uli dan Sularto (2009), Setianingrum 

(2009), Kurniawan (2010) serta Amanda dan Pratomo (2013) yang menunjukkan 

ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 Rasio pasar melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai 

buku perusahaan (Prastowo, 1995). Rasio pasar yang tinggi mencerminkan nilai 

perusahaan yang tinggi di mata para pelaku pasar. Hal ini akan tercermin dalam 

harga saham yang semakin tinggi pula. Penelitian Rosyadi (2002), Rachmawati 
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(2004), Setianingrum (2009), serta Amanda dan Wahyu Ario Pratomo (2013) 

menunjukkan EPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hasil 

berbeda ditunjukkan Mulyono (2000) serta Hijriah (2007) yang menyatakan EPS 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Beta merupakan ukuran resiko, maka tentunya investor akan memilih saham 

yang memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap perubahan yang ada di 

dalam pasar. Adanya perubahan beta akan menurunkan harga saham  karena akan 

mengurangi kepercayaan investor terhadap daya tahan saham tersebut (Amanda 

dan Wahyu Ario Pratomo, 2013). Penelitian Supranto (1990), Bhandari (1998), 

Sudarto et.al. (1999), Zulbahridar dan Jonius (2002), Kumianny A.Saputra dan 

Pwee Leng (2002), serta Amanda dan Wahyu Ario Pratomo (2013) menunjukkan 

beta yang diukur dengan risiko sistematik memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap harga saham. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Njo Anastasia (2003), 

Michell Suharli (2005), serta Setianingrum (2009) yang menunjukkan risiko 

sistematik tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Perbedaan penelitian ini dari penelitian - penelitian sebelumnya adalah 

penggunaan beta akuntansi untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

nilai beta akuntansi terhadap harga saham perusahaan BUMN go public yang 

terdaftar di BEI. Perusahaan BUMN go public yang terdaftar di BEI terdiri dari 

sektor perbankan dan non perbankan. Penggunaan beta pasar untuk beragam 

karakteristik (sektor) perusahaan akan membiaskan hasil beta yang diperoleh. 

Penggunaan beta akuntansi akan lebih tepat merepresentasikan nilai risiko 
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perusahaan BUMN go public tersebut dibandingkan menggunakan risiko 

sistematik (beta pasar). 

 Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang 

masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Analisa 

Pengaruh DAR, ROA, EPS dan Beta Akuntansi terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di BEI”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah rasio leverage yang diukur dengan debt to asset ratio (DAR) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI? 

2. Apakah rasio profitabilitas yang diukur dengan return on asset (ROA) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI? 

3. Apakah rasio pasar yang diukur dengan earning per share (EPS) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI? 

4. Apakah Beta akuntansi (β) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberi bukti empiris rasio leverage yang diukur dengan debt 

to total asset ratio (DAR) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 
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2. Untuk memberi bukti empiris rasio profitabilitas yang diukur dengan 

return on asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

3. Untuk memberi bukti empiris rasio pasar yang diukur dengan earning 

per share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

BUMN yang terdaftar di BEI 

4. Untuk memberi bukti empiris Beta akuntansi (β) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi akademisi, sebagai referensi pembelajaran dalam bidang akuntansi 

keuangan dan pasar modal terkait dengan pengaruh faktor fundamental, 

beta akuntansi, serta harga saham.. Selain itu hasil penelitian ini 

diharapkan juga dapat menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti di masa 

yang akan datang yang juga tertarik membahas permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait 

investasi saham. 
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3. Bagi pengelola pasar modal, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan  pertimbangan terkait sejauh mana rasio leverage, rasio  

profitabilitas, rasio pasar  dan beta akuntansi dalam perusahaan 

mempengaruhi harga saham. 
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1.5.Kerangka Pikir Penelitian 

1. Debt To Total Asset Ratio (DAR) 

 Debt to Asset Ratio membandingkan jumlah antara jumlah hutang 

perusahaan dengan jumlah total aset. Semakin tinggi rasio DAR berarti 

perusahaan lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang untuk memperoleh 

aktiva. Akibat memperbesar hutang cenderung meningkatkan 

kemungkinan gagal bayar perusahaan. Hal tersebut dipandang merugikan 

bagi investor sehingga akan menurunkan harga saham.  

2. Return On Assets (ROA) 

 ROA merupakan perbandingan hasil laba bersih perusahaan 

dibandingkan dengan total asset perusahaan. Semakin produktif aktiva 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maka semakin tinggi pula 

harga saham perusahaan tersebut di mata investor sehingga dapat 

dikatakan Return On Assets akan berpengaruh positif terhadap harga 

saham.  

3. Earning Per Share (EPS) 

  Kenaikan EPS atau penurunan EPS dari tahun ke tahun adalah 

ukuran penting untuk mengetahui baiknya pekerjaan yang dilakukan 

perusahaan untuk pemegang saham. Kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi akan digunakan kembali sebagai modal 
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kerja. Modal kerja dalam bentuk peningkatan jumlah aktiva demi 

kebutuhan operasional perusahaan  akan meningkatkan jumlah produksi 

dan keuntungan yang diperoleh. EPS yang tinggi akan diminati oleh 

investor sehingga harga saham akan meningkat. EPS yang tinggi 

menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat 

kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham. Begitu pula EPS 

yang rendah menunjukan perusahaan gagal memberikan keuntungan 

sebagaimana diharapkan oleh pemegang saham. 

4. Beta Akuntansi 

 Tingginya nilai beta akuntansi suatu saham menunjukkan tingkat 

risiko yang tinggi pula. Beta merupakan ukuran resiko, maka tentunya 

investor akan memilih saham yang memiliki daya tahan yang cukup tinggi 

terhadap perubahan yang ada di dalam  pasar. Adanya perubahan beta akan 

menurunkan harga saham karena akan mengurangi kepercayaan investor 

terhadap daya tahan saham tersebut (Amanda dan Wahyu, 2013). 
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Gambar 1. 1 

Pengaruh DAR, ROA, EPS, dan Beta akuntansi Terhadap Harga Saham 

Faktor  Fundamental:  
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1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk menjelaskan uraian ringkas dari penelitian ini, penulis menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab telaah pustaka berisi landasan teori variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian, teori variabel independen dan penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Bab hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP  

Bab penutup berisi simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian ini. 




