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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Sodikin, S dan Wuldani, N (2016). Pasar modal memiliki peran penting 

dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan adanya pasar modal, 

investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan 

dananya dalam sekuritas yang ada di pasar modal dengan harapan akan 

mendapatkan keuntungan. Fungsi ekonomi yakni sebagai fasilitas untuk 

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

yang membutuhkan dana (emiten). Sedangkan fungsi keuangan yakni sebagai 

faktor pembiayaan dan alternatif sumber dana operasional (investor) bagi 

perusahaan-perusahaan. 

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan investasi bertujuan untuk 

memperoleh hasil yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Setiap 

investor yang ingin memaksimalkan hasil dari investasi sahamnya akan tertarik 

dengan perusahaan yang mampu memberikan return yang tinggi, namun 

kenyataannya setiap perusahaan terkadang menimbulkan ketidakpastian atau 

risiko kepada investor. Investor tidak tahu secara pasti keuntungan dari investasi 

di suatu perusahaan, sehingga investor hanya bisa memperkirakan berapa 

keuntungan yang diharapkan (expected return) dan seberapa jauh hasil yang 

sebenarnya menyimpang dari yang diharapkan. Pilihan investasi tidak dapat hanya 

mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan tetapi juga risikonya.  
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Dalam literatur banyak dibahas tentang pentingnya pemahaman konsep 

penting dalam pembuatan keputusan investasi yaitu risiko investasi saham dan 

return saham. Jogiyanto (2003 : 109) dalam Suherman Sodikin, Nurul Wuldani 

(2016). Return merupakan hasil yang di peroleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum 

terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Eduardus 

Tandelilin (2008 : 47) dalam Sodikin, S dan Wuldani, N (2016). Return saham 

merupakan harapan keuntungan di masa datang yang merupakan kompensasi atas 

waktu dan resiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan dan merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor menanggung resiko atas investasi yang 

dilakukannya”. Semakin tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka 

semakin tinggi pula return yang diperoleh investor. Apabila seorang investor 

menginginkan return yang tinggi maka ia harus bersedia menanggung risiko lebih 

tinggi, demikian pula sebaliknya bila menginginkan return rendah maka risiko 

yang akan ditanggung juga rendah.  

Sektor perbankan merupakan industri dengan prospek yang cukup baik 

mengingat semakin pesatnya pertambahan penduduk dan perkembangan 

perekonomian negara, sehingga sektor perbankan merupakan lahan yang paling 

strategis untuk berinvestasi dan akan memberikan keuntungan yang tinggi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan perbankan sangat tergantung 
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pada kepercayaan nasabahnya terutama para pemilik dana. Jika kepercayaan 

terhadap suatu bank hilang maka hampir dapat dipastikan bank tersebut akan 

mengalami kesulitan. Berjalannya waktu, industri perbankan menjadi lebih 

kompetitif karena regulasi peraturan yang ketat, dimana upaya pemerintah 

memantau dan melakukan berbagai langkah untuk memelihara kesehatan 

perbankan dan kestabilan sistem keuangan. Peningkatan kinerja yang ditunjukan 

oleh perusahaan sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya 

mempengaruhi penilaian investor yang tercermin pada harga saham perusahaan 

perbankan. Untuk dapat menilai kinerja yang ada di perusahaan khususnya 

perbankan dalam Bursa Efek Indonesia maka perlu dilakukan analisis rasio. 

Analisis rasio membantu kita untuk menganalisis laporan keuangan sehingga kita 

dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis rasio juga 

menyediakan indikator yang dapat mengukur kinerja tingkat profitabilitas, 

likuiditas, pendapatan, pemanfaatan asset dan kewajiban suatu perusahaan. 

Earning per share, Price earning ratio, Market to book ratio merupakan salah 

satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan (Sari, 2012). 
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Grafik 1.1 Perubahan Indeks Harga Saham Perbankan 

 

Sumber: Yahoo Finance 

Pada grafik perubahan Indeks Harga Saham industri perbankan yang 

dipaparkan, menunjukkan meningkatnya harga saham yang signifikan dari tahun 

2012 – 2017 meskipun ada sedikit penurunan dari tahun 2012 ke 2013, namun 

data tersebut membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan perbankan layak diberi 

kepercayaan tinggi oleh investor dalam penanaman modal, karena harga saham 

yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan bukti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan memiliki kemampuan untuk memberikan return yang tinggi kepada 

para investornya. Perubahan harga saham bisa terjadi setiap saat, secara umum 

terjadi karena adanya permintaan dan penawaran yang berbeda-beda atas saham-

saham tersebut. Perusahaan perbankan yang kurang memaksimalkan kesehatan 

perbankan akan mengakibatkan saham perbankan tidak mengalami perubahan 

atau mengalami penurunan harga saham. Sebagaimana diketahui bahwa 
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pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat dipengaruhi oleh 

ekspektasi para investor yang terbentuk oleh berbagai faktor dan permasalahan. 

Permasalahan yang kerap timbul dalam Bursa Efek Indonesia menunjukkan 

bahwa terjadi kondisi dari beberapa perusahaan dimana Earning per Share 

mengalami kenaikan tetapi harga saham dan return saham mengalami penurunan. 

Menurut Widiatmojo (2000) dalam Suherman Sodikin, Nurul Wuldani (2016). 

Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. Kemudian, 

permasalahan lain yang sering timbul yaitu Price Earning Ratio mengalami 

penurunan akan tetapi harga saham dan return saham mengalami kenaikan. Hal ini 

pun juga kontradiktif terhadap teori dari Arifin (2001:86) dalam Sari (2012) 

bahwa semakin rendah hasil Price Earning Ratio sebuah saham, maka semakin 

baik atau murah harganya untuk diinvestasikan. Begitu pula dengan Market to 

Book Ratio, Market to Book Ratio yang tinggi akan cenderung mempunyai tingkat 

return yang lebih besar (Verawati, R, 2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas timbul pertanyaan apakah EPS, PER, dan 

MBR berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sub sektor perbankan 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2017. Sehingga peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenaipengaruh Earning per Share, Price EarningRatio, 

dan Market to Book Ratio terhadap Return Saham. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti akan mengangkat judul “Pengaruh Earning per Share, Price 

EarningRatio, dan Market to Book Ratio terhadap Return Saham Perusahaan 
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Sub Sektor Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 

2017” 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang 

diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Price to Earning Ratio (P/E Ratio) berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Market to Book Ratio (MBR) berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap 

return saham pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh Price to Earning Ratio (P/E Ratio) 

terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh Market to Book Ratio terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang tercatat di bursa efek Indonesia. 

1.4.    Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan kepada 

investor dan calon investor dalam menerapkan strategi investasi di pasar 

modal indonesia khususnya di industri perbankan, sehingga dapat 

mengambil langkah yang lebih baik dan investasi yang dilakukan dapat 

mendatangkan keuntungan dari menanamkan modalnya sesuai ekspektasi. 

2. Bagi Emiten 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

perusahaan secara khusus perbankan, dalam menjanjikan return saham 

bagi calon investor yang akan menanamkan modal di perusahaan mereka. 

3. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana dan 

referensi serta literatur di bidang keuangan, sehingga dapat bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya selanjutnya dan sejenis. 

 

 

 

 

  


