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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Infrastruktur yang merupakan sebuah sistem pembangkit perekonomian bisa 

dijadikan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Pengaruh ini terjadi 

karena infrastruktur memberikan efek secara langsung terhadap perekonomian 

suatu negara. Meningkatkan efisisiensi dan meminimalisir biaya dari kegiatan 

ekonomi merupakan salah satu tujuan dari dibuatnya infrastruktur saat ini.  

Dengan berkembangnya zaman, telekomunikasi merupakan suatu hal yang 

sangat diperlukan dan sudah dianggap sebuah kebutuhan yang tidak bisa 

ditinggalkan. Efek dari telekomunikasi ini sudah dirasakan semua kalangan, mulai 

dari pengusaha, ibu rumah tangga hingga anak anak. Pada era informasi dan 

teknologi saat ini, telekomunikasi adalah rutinitas yang sudah melekat dari 

kegiatan setiap individu. Dengan adanya telekomunikasi maka setiap masyarakat 

mampu mendapatkan informasi yang didalamnya memiliki nilai ekonomi dan 

memanfaatkan informasi tersebut untuk diolah menjadi sesuatu yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah sekaligus mewujudkan daya 

saing bangsa. Sebuah infrastruktur bisa dikatakan berkualitas dalam suatu negara 

yaitu dengan diterimanya oleh masyarakat serta menarik perhatian para investor 

untuk berinvestasi dalam bidang tersebut.1  

Dalam al-Quran yang menjadi pedoman seluruh umat islam banyak 

menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi . Salah satu firman allah membahas jelas 

mengenai kegiatan investasi, yaitu pada quran surat Lukman ayat 34 yang memiliki

                                                
1 Ngatono, “PENGARUH INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI TERHADAP PERTUMBUHAN 

EKONOMI DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2004 -2013” Jurnal PROSISKO Vol, 3 No 1, 2016. 
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Makna tentang pentingnya mengingat bahwa tidak ada seorang pun didunia yang 

akan tau tentang masa depan, maka dengan itu umat manusia dianjurkan untuk 

melakukan investasi karena hal itu berdampak baik untuk masa yang akan datang.2  

Bursa efek Indonesia didirikan tanggal 25 Juni 1997 oleh pemerintah Indonesia 

karena hal itu bisa dijadikan sebuah tempat untuk transaksi jual beli saham, jelang 

tiga tahun tepatnya 3 juli 2000, BEI atau bursa efek Indonesia membuat sebuah 

jebolan untuk melakukan kerja sama dengan salah satu perusahaan dibidang 

investasi yaitu PT. Danareksa Investment. Hal itu bertujuan untuk mendiri kan dan 

meluncurkan Jakarta Islamic Index yang disingkat dengan istilah JII. JII ini akan 

menjadi wadah untuk investor dibidang islam atau syariah, dimana didalamnya 

terdapat perusahaan perusahaan investasi yang sudah sesuai dengan syariah.3 

Dalam melakukan sesuatu, tentunya harus didasari dengan ilmunya. Begitupun 

dalam melakukan kegiatan investasi semua orang harus memiliki dasar tentang 

aktivitas tersebut karena dengan hal itu akan meminimalisrikan resiko terhadap 

investor. Dalam dasar investasi terdapat dua cara yang bisa dilakukan dalam 

menganalisis informasi pasar saham dengan cara pendekatan fundamental atau 

dengan teknikal. Analisis fundamental bisa dikatakan bahwa suatu saham akan 

sangat dipengaruhi oleh cara kerja sebuah perusahaan. Sedangkan analisis teknikal 

yaitu sebuah analisis yang menjadi tambahan atau pelengkap dari pendekatan 

fundamental. Karena cara kerja dari analisis teknikal yaitu dengan menganalisis 

tentang catatan statistic dari suatu saham. Maka saran yang dilakukan untuk 

melakukan investasi yang utama adalah dengan analisis fundamental.4 Metode 

analisis fundamental yang biasanya dilakukan investor dalam berinvestasi antara 

lain Book Value Per Share,  Earning Per Share dan Price Earning Ratio .5  

Dalam dunia pasar modal, investasi dikelompokan beberapa jenis diantaranya 

direct investment , portofolio investment dan pasar uang. Portofolio investmen 

                                                
2 Nurul Huda dan Mustafa Edwin, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007), hlm. 18 
3 Nurul Huda dan Mustafa Edwin, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007), hlm. 18 
4 Tryfino, Cara Cerdas Berinvestasi Saham, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 18 
5 Tryfino, Cara Cerdas Berinvestasi Saham, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm.8- 9 
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biasanya dijadikan pilhan utama dalam berinvestasi. Sertifikat  yang bisa dijadikan 

sebagai syarat untuk mendapatkan hak dari pengahasilan sebuah saham6  Definisi 

lain mengenai saham yaitu beberapa gabungan dari modal, bisa diolah 

menggunakan invetasi dan dengan berubahnya waktu, harga saham juga akan 

berubah tergantung kondisi keuntungan dan kerugian sebuah perusahaan. Jika 

pengelolaan perusahaan baik, maka akan mempengaruhi tingkat keuntungan. Maka 

dengan begitu, informasi laporan keuanganakan perusahaan yang mengalami 

fluktuasi bisa tersampaikan. Perubahan keadaan  itulah yang mempengaruhi tingkat 

harga saham.    

Saham dapat menunjukan reputasi sebuah emiten, jika perusahaan bisa 

mencapai keuntungan besar, akan banyak orang yang tertarik berinvestasi 

diperusahaan tersebut. Keuntungan tinggi atau prestasi yang dicapai perusahaan 

tersebut akan terlihat pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. 

Investor akan merasa sangat terbantu dengan adanya laporan keuangan tersebut.7 

Keberhasilan manajemen keuangan sebuah perusahaan bisa dilihat dari 

berbagai aspek salah satunya harga saham. Sebuah perusahaan memiliki 

keuntungan ketika mendapatkan kepercayaan dari investor atau calon investor, 

karena semakin banyak kepercayaan maka akan menimbulkan keinginan investor 

lainnya untuk berinvestasi di emiten tersebut. Hal itu berdampak pada tingkat 

permintaan saham suatu emiten dan tentunya akan mempengaruhi harga sahamnya.  

Jika sebuah emiten mampu mempertahankan hargasaaham yang besar maka 

keyakinan yang akan berinvestasi akan besar juga dan akan berdampak pada emiten 

juga. Begitupun sebaliknya, nilai emiten akan menurun dimata investor jika harga 

saham tidak bisa dipertahankan  atau terus menurun. Untuk menentukan baik 

buruknya keuangan perusahaan bisa menggunakan perhitungan rasio-rasio 

keuangan.  

                                                
6 Juhaya S Pradja, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung : CV Pustaka 

Setia, 2013), hlm. 113. 
7 Agung Arinanda : Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Dividend Yield (DY) terhadap Stock 

Price (SP) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)  Studi 

di PT. AKR Corporindo Tbk.Periode 2009-2018. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung, Bandung 2020, diakses di https://digilib.uinsgd.ac.id/ pada 09 november 2020 pukul 

07.10 WIB. 

https://digilib.uinsgd.ac.id/
https://digilib.uinsgd.ac.id/
https://digilib.uinsgd.ac.id/
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Dalam pengambilan keputusan, seorang investor dapat melihat kinerja 

perusahaan itu baik atau buruk melalui rasio Earning Per Share ( EPS) dimana 

rasio ini menunjukan pendapatan bersih dari perlembarsaham. Jika EPS  

perusahaan tinggi , besar kemungkinan perusahaan itu termasuk perusahaan yang 

kuat atau baik. Begitu pun sebaliknya, jika Earning Per Share rendah maka kinerja 

perusahaan tersebut dianggap kurang baik. EPS yang besar menandakan besar 

kecilnya keuntungan yang akan di bagikan terhadap para investor. Dengan 

mempelajari rasio ini bisa dijadikan solusi orang yang akan berinvestasi untuk 

mengurangi tingkat resiko yang tinggi dari investasi. Earning Per Share yaitu besar 

pendapatan yang akan diperoleh seorang investor yang berinvestasi pada suatu 

saham.8 Earning per share termasuk salah satu indikator keuangan yang 

berorientasi terhadap keuntungan atau laba. Laba dalam ekonomi islam atau dalam 

muamalah islam yaitu hasil produktifitas model usaha dan kerjasama dalam modal 

atau upah tanpa unsur bunga didalamnya, tidak hanya menjadikan kwantitas 

sebagai indikator perolehannya tetapi juga kualitas dalam artian nilai etika yang 

melandasi produsen untuk berinteraksi. Begitupun dengan rasio ini bisa dijadikan 

faktor dalam investasi karena akan berpengaruh juga terhadap harga saham disuatu 

pasar modal. Patokan seorang investor dalam berinvestasi bisa dilihat dari 

perusahaanya untuk bisa mendapatkan return. Salah satu unsur yang biasa 

diperhatikan yaitu rasio earning per share, karena rasio ini bisa memberikan 

gambaran untuk kinerja sebuah perusahaan dimasa yang akan datang.  

Book Value Per Share ( BVPS ) menunjukan seberapa besarnya jumlah 

keseluruhan modal yang terdapat di neraca.  Pada dasarnya besar nilai itu akan 

dijadikan milik atau hak yang memiliki saham. Didalam neraca terdapat akun akun 

yang menampilkan tetang asset perusahaan. Begitupun dengan jumlah modal atau 

total ekuitas. Jika seluruh jumlah modal dibagi dengan nilai dari jumlah saham 

beredar maka akan menciptakan nilai buku per lembar saham. Sebagai seorang 

investor yang cerdas, akan mampu menganalisis tingkat kewajaran harga saham di 

bursa efek Indonesia. Untuk bisa menganalisis hal tersebut maka bisa digunakan 

                                                
8 Dwi Prastowo dan Rifka Julianty, Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi II,  

(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) , hlm. 99 
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rasio BVPS yang menunjukan tingkat efektif atau tidaknya suatu harga saham. 

BVPS merupakan rasio yang dipublikasikan oleh emiten dengan tujuan untuk 

menjadi patokan seorang investor.9  

Rasio ini akan mampu memberikan informasi penting mengenai seberapa 

besar nilai asset bersi disebuah perusahaan. Dengan adanya informasi asset, maka 

para investor akan mampu mengnalisis dan membuat perkiraan seberapa besar hak 

yang akan mereka terima. Rasio BVPS dikatakan sebagai gambaran asset bersih 

karena proses penentuan dari rasio ini menggunakan pembagian antara seluruh 

total asset dibagi dengan saham yang beredar. 

Total ekuitas merupakan keseluruhan modal yang dimiliki oleh perusahaan 

dalam tahun keuangan berjalan. Cara mencari nilai Total Ekuitas yang kita 

perlukan dalam laporan keuangan emiten sangat mudah, yaitu pada pos yang 

berbunyi ekuitas yang dapat didistibusikan. Alasannya karena dalam komposisi 

modal perusahaan terdapat investasi dari pihak luar sebagai bagian dari kerjasama 

bisnis sehingga tidak dapat diakui sebagai modal perusahaan induk, ataupun 

penanaman modal dari kepada anak perusahaan sehingga tidak dapat diakui oleh 

perusahaan induk. Jumlah Saham Beredar yaitu total lembar saham yang 

diterbitkan oleh perusahaan. Jika terdapat saham treasuri (treasury stock), maka 

jumlah saham treasuri ini akan menjadi pengurang dari jumlah saham beredar.10  

Didalam rasio Book Value Per Share terdapat dua istilah yang digunakan 

dalam menentukan tingkat kewajaran haga saham yaitu Undervalued dan 

Overvalued. Setelah diterbitkannya nilai buku per lembar saham, maka investor 

akan bisa membandingkan harga saham tersebut dengan nilai rasio ini. 

Undervalued di definisikan bahwa jika harga saham yang dijual di pasar modal 

lebih kecil daripada nilai bvps nya. Sedangkan overvalued dikatakan bahwa jika 

harga saham yang tercantum lebih besar dibandingkan dengan nilai dari bvps nya. 

Dengan adanya istilah ini, maka orang yang akan berinvestasi bisa mendapatkan 

                                                
9 Tryfino, Cara Cerdas Berinvestasi Saham, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 9 
10 Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, ( Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 82 
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informasi apakah saham diperusahaan itu termasuk Undervalued atau Overvalued 

11 

Rasio book value pershare dikatakan sebagai rasio  penentuan harga. Dalam 

ekonomi islam penentuan harga sudah diatur dalam fiqih muamalah jual beli  yang 

dimana terdapat dalam salah satu buku berjudul hukum hukum suatu pasar. Dalam 

buku tersebut dikatakan bahwa menetapkan harga dalam suatu pasar diperbolehkan 

mengambil keuntungan berapapun dengan syarat tidak mencekik dan dzalim. 

Saham yang memiliki rasio book value pershare overvalued tentu diperbolehkan 

dalam islam karena memiliki tujuan mencari keuntungan selama masih sesuai 

dengan batas harga di suatu pasar. Begitupun saham yang undervalued dalam 

ekonomi islam diperbolehkan karena memberikan kemaslahatan suatu pasar. 

Rasio dalam menentukan tingkat kewajaran saham bisa dilkukan dengan rasio 

Price Earning Ratio. Rasio ini termasuk jenis rasio market dimana PER merupakan 

perbandingan antara harga sebuah saham dengan jumlah saham yang beredarnya. 

Rasio PER biasanya sering digunakan oleh para investor karena memang informasi 

dari rasio ini bisa mengukur harga pasaran sebuah perusahaan.12 

Seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia memiliki tujuan 

untuk terus meningkatkan kesejahteraannya dengan laba atau keuntungan. 

Perusahaan akan berupaya dengan berbagai inovasi untuk mencapai tujuan 

tersebut. Tingkat keberhasilan sebuah perusahaan dalam dunia investasi bisa dilihat 

dari rasio Price Earning Ratio, karena rasio ini akan menunjukan apakah harga 

saham nya murah atau mahal. Untuk perbandingan dari nilai price earning ratio 

memiliki dua pandangan sisi yang berbeda. Jika angka price earning ratio suatu 

perusahaan besar, maka bisa dikatakan bahwa pendapatan bersih nya besar. Namun 

jika angka price earning ratio nya kecil, sudah jelas bahwa nilai dari 

pendapatannya kecil namun harga saham yang dijual akan murah. Hal itu akan 

menjadi pertimbangan para investor apakah akan menanamkan modalnya disaham 

                                                
11 https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/ Diakses pada tanggal 06 september 2020 

pukul 06.34 
12 Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional Jilid 1, ed. (Jakarta : Salemba empat 

2000) 

https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
https://kamus.tokopedia.com/n/nilai-buku-per-saham/
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 yang murah atau mahal.13  Dalam menganalisis saham, Price earning ratio sangat 

banyak diminati oleh investor karena rasio ini bisa digunakan untuk memprediksi 

seberapa tinggi nya modal pada saham beberapa tahun yang akan datang .14 

Didalam hukum islam syarat untuk melakukan akad murabahah atau jual beli 

yaitu dengan mengetahui keuntungan. Begitupun dengan Price earning Ratio yang 

memiliki korelasi dengan diketahui nya keuntungan saat investor akan melakukan 

kegiatan investasi. Rasio PER dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk para 

investor apakah layak untuk dibeli atau tidak. 

 Adapun objek yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan 

salah satu perusahaan yang sudah terdaftar di Jakarta Islamic Index yang 

berkontribusi pada sector Telekomunikasi Indonesia yaitu PT. MNC atau PT 

Media Nusantara Citra Tbk. Pada sector telekomunikasi, perusahaan ini sudah 

menjadi pimpinan atau leader karena karya nya di bidang televise maupun konten. 

Perusahaan ini juga sudah menjadi perusahaan terbesar di Asia tenggara pada 

bidang media. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan usaha nya yang sudah memiliki 

4 stasiun televisi dan beberapa portal berita.Tidak hanya fokus pada bidang media, 

perusahaan ini juga berkembang di jasa keuangan seperti MNC sekuritas dan MNC 

Bank dan juga berkembang dibidang lainnya seperti jasa properti. 

Berikut merupakan tabel dari data perkembangan variabel yang di teliti : 

Tabel 1.1   

Perkembangan  Earning Per Share (EPS), Book Value Per Share (BVPS) dan 

Stock price  (Harga Saham)PT. Media Nusantara Citra, Tbk Periode 2010- 

2019  
 

Tahun  EPS BVPS Price Earning 

Ratio 

Stock Price 

2010 54 394 17,40 940 

2011 80     376 17,50 1310 

2012 119,15 522 22,03 2625 

2013 120,73 249 21,53 2600 

2014 125,67 632 23,95 2540 

                                                
13 Arifin, A. Membaca Saham (Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2000) 
14 Wawan Utomo, R. A, Pengaruh Leverage (DER), Price Book Value, Ukuran Perusahaan, Return 

On Equity (ROE), Deviden Payout Ratio (DPR) Dan Likuiditas Terhadap Price Earning Ratio Pada 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2009-201. ( Jurnal accounting 2016) 
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2015 84,26 641 37, 50 3160 

2016 98,88 654 17,74 1755 

2017 109,11 692 15,25 2050 

2018 120,03 763 13,74 1650 

2019 179,92 877 9,05 1630 
Sumber : Annual Report PT MNC Tbk. 

 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat pada tahun 2011 mengalami kenaikan pada 

earning per share (EPS) sebesar Rp. 80,-   stock price  Rp. 1.310 dan Price Earning 

Ratio sebesar Rp.17,50. sedangkan  book value per share (BVPS)turun  sebesar 

376. Penaikan nilai terjadi di tahun 2012 dimana earning per share (EPS) naik 

sebesar Rp. 119,15 lalu book value per share (BVPS) sebesar 522, Price Earning 

Ratio Rp. 22,03 dan stock price sebesar Rp. 2625.   

Pada tahun 2013, penaikkan nilai juga terlihat yairtu pada earning per share 

(EPS)  naik menjadi Rp.120,73  book value per share (BVPS) naik sebesar 549 

sedangkan Price Earning Ratio turun sebesar 21,53 dan Stock Price turun Rp. 

2600. Untuk tahun 2014  pada stock price mengalami penurunan sebesar Rp. 2540 

, sedangkan untuk earning per share (EPS)  book value per share (BVPS) dan Price 

Earning Ratio naik sebesar Rp. 125,67 dan  632 dan Rp. 23,95 .  

Kemudian pada tahun 2015, book value per share (BVPS) naik menjadi  641 

dan Price Earning Ratio sebesar Rp.37,50, Sedangkan earning per share (EPS) 

dan  stock price  mengalami penurunan menjadi Rp. 84,26 dan Rp. 1755. 

Selanjutnya, pada tahun 2016 earning per share (EPS)  dan book value per share 

(BVPS) mengalami kenaikan  sebesar Rp. 98,88 dan 654, untuk Price Earning 

Ratio turun sebesar Rp. 17,74 dan  stock price tetap menurun menjadi Rp.1755 .  

Pada tahun 2017 earning per share (EPS)  dan book value per share (BVPS) 

naik sebesar Rp. 109,11 dan 692, begitupun stock price mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 2050, namun untuk Price Earning Ratio turun sebesar 15,25. 

Begitupun pada tahun 2018,  stock price mengalami penurunan sebesar 1650 dan 

Price Earning Ratio turun sebesar 13,74, sedangkan untuk earning per share (EPS) 

dan book value per share (BVPS) mengalami kenaikan sebesar Rp. 120,03 dan 763.  



9 

 

 

 

Pada tahun 2019 ternyata earning per share (EPS)  dan book value per share 

(BVPS)  mengalami peningkatan menjadi Rp. 179,92 dan  877 sedangkan Price 

Earning Ratio dan stock price turun menjadi  Rp. 9,05 dan Rp. 1630.  

Untuk melihat lebih jelas perkembangannya, peneliti menyajikan dalam 

bentuk grafik sebagai berikut:  

Grafik 1.1  

Earning Per Share (EPS) PT. Media Nusantara Citra, Tbk Periode 2010-2019  

 

Dari grafik Earning Pershare di atas menjelaskan bahwa PT. Media Nusantara 

Citra Tbk. mengalami fluktuasi dalam laba atau keuntungan dari tahun 2010 sampai 

2019. Pertumbuhan laba terlihat dari tahun 2010 sampai 2014 Menurut Arya 

Mahendra Sinulingga selaku sekretaris perusahaan MNCN mengatakan bahwa 

sumber laba didapatkan karena adanya kenaikan pendapatan iklan yang mencapai 

19 % dan melampaui jumlah pertumbuhan insdustri sebesar 15%. Perolehan tersebut 

ditopang iklan dari tiga televisi milik MNCN yaitu RCTI, Global TV, dan MNC TV. 

Sedangkan pada tahun 2015 perusahaan ini mengalami penurunan laba dikarenakan 

adanya kenaikan beban umum dan administrasi, beban keuangan, rugi selisih kurs 

dan rugi entitas asosiasi yang besar pada 2015. Persaingan ketat antara industri 

media televisi ikut memicu penurunan laba MNCN. Kemudian MNCN mampu 

menaikkan laba nya kembali dari tahun 2016 hingga 2019 karena MNCN berhasil 

mengendalikan biaya langsung atau direct cost yang turun pada tahun sebelumnya 
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dan juga kenaikkan pendapatan dari kinerja tiga stasiun televisi. Selain itu, MNCN  

berhasil mengelola program in house dan re run yang mengangkat kinerja MNCN. 

Grafik 1.2 

Book Value Per Share (BVPS)  PT. Media Nusantara Citra, Tbk Periode 

2010-2019  

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Book Value Per share mengalami 

kenaikan dan penurunan dari tahun 2010 hingga 2019.  2011 bvps dan pada tahun 

selanjutnya hingga 2019 terjadi kenaikan. Pertumbuhan book value pershare pada 

mnctv disebabkan karena terus meningkatnya total asset ekuitas dan saham yang 

beredar dari tahun ke tahunnya. Meskipun kenaikkan dari ekuitas dan jumlah saham 

yang beredar tidak banyak, namun hal itu sangat berpengaruh terhadap book value 

per share PT. Media Nusantara Citra Tbk. Penurunan Book Value Per Share pada 

tahun 2011 disebabkan adanya rasio total hutang pada ekuitas menurun menjadi 

12,3% atau turun 17,3% dari tahun 2010 yang tercatat sebesar 29,6%. Rasio 

kemampuan membayar hutang tercatat 10,3x, meningkat cukup pesat jika 

dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 5,47x.  
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Grafik 1.3 

Price Earning Ratio  PT. Media Nusantara Citra, Tbk Periode 2010-2019 

 
 

Pada tahun 2011 terlihat perkembangan pada price earning ratio di MNC 

meskipun tidak terlalu signifikan, hal itu dikarenakan adanya kenaikan laba 

perlembar saham dan harga saham yang mempengaruhi kenaikannya Price Earning 

Ratio di MNC Sekuritas. Perkembangan terjadi kembali pada tahun 2012 dimana 

Harga saham di perusahaan MNC juga naik begitupun laba perlembar sahamnya. 

Namun terlihat dari grafik bahwa tahun 2013 mengalami penurunan, hal itu bisa 

disebabkan karena adanya penurunan pada Harga sahamnya meskipun laba 

perlembar saham naik tapi harga saham berdampak pada Price earning Ratio nya. 

Perkembangan selanjutnya terjadi 2 tahun berturut turut dimana tahun 2014 dan 

2015 sebagai puncak kenaikannya, hal itu bisa dipengaruhi oleh kenaikan laba 

perlembar sahamnya dan menyebabkan price earning ratio naik juga. Namun pada 

tahun 2016 hingga 2019 Price Earning Ratio mengalami kemunduran atau 

penurunan yang cukup signifikan, hal itu terjadi karena adanya penurunan harga 

saham yang mengakibatkan price eraning ratio juga menurun. Maka sangat besar 

pengaruhnya antara price earning ratio dan harga saham. 
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Grafik 1.4 

Stock Price (Harga saham) PT. Media Nusantara Citra, Tbk Periode 2010-

2019 

 

Dilihat dari grafik Stock Price atau harga saham diatas terlihat kenaikan dan 

penurunan harga saham tiap tahunnya. Dari tahun 2010 hingga 2012 saham 

MNCTV beranjak naik, hal ini disebabkan laba yang didapatkan perusahaan naik 

dari tiap tahunnya. Hary Tanoesoedibjo selaku direktur utama MNCTV mengatakan 

bahwa pendapatan iklan meningkat 19% yang didapatkan dari 3 FTA TV dan Harian 

Seputar Indonesia. Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan disebabkan 

oleh pelemahan kurs rupiah sehingga perusahaan ini mengalami pembukuan rugi 

kurs sebesar 134 miliar. Pada tahun 2015 harga saham MNCTV mengalami 

kenaikan kembali disebabkan kinerja perusahaan yang bergerak cepat. Reza sebagai 

kepala riset memberi penjelasan tentang perusahaan MNC Group  masih menjadi 

salah satu pilihan utama produsen atau pengiklan meskipun kondisi makro ekonomi 

Indonesia belum terlalu baik.  Pada april 2018 laba bersih Rp. 1,56 triliun pada tahun 

2017 meningkat 6,85% jika dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 1,46 triliun. 

Akan tetapi pendapatannya turun 19,5% menjadi 7,05 triliun dari 8,7 tirliun. Hal ini 

menyebabkan penurunan dan kenaikan harga saham dari tahun 2016 hingga 2019. 
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Dari beberapa uraian yang sudah dipaparkan oleh peneliti maka bisa ditarik 

kesimpulan bahwa jika laba per lembar saham naik maka harga saham juga naik. 

Hal itu juga berlaku untuk variabel book value per share dan price earning ratio 

terhadap harga saham. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu berkembang dengan 

cara meningkatkan laba dari tiap lembar saham. Jika kondisi earning per share 

sebuah perusahaan menurun atau perusahaan tidak bisa berkembang lagi maka hal 

itu akan berdampak pada investor untuk menjual sahamnya dengan asusmsi akan 

sangat rendah juga dividen yang diterima investor. Ketika para investor menjual 

saham sahamnya maka akan berpengaruh terhadap harga sahamnya, karena 

terjadinya penurunan pada penawaran dan permintaan di pasar saham. Adapun jika 

Book Value Per share berkembang naik, hal itu akan menjadi pertimbangan 

investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dan dengan kondisi 

itu pergerakan harga saham otomatis akan meningkat. Begitupun dengan  Price 

Earning Ratio yang menggambarkan laba dari sebuah perusahaan akan 

meningkatkan motivasi investor untuk berkontribusi pada perusahaan tersebut.  

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Widoatmojo bahwa, 

“ Semakin tinggi EPS maka akan semakin mahal harga suatu saham dan 

sebaliknya. Karena EPS merupakan salah satu bentuk rasio keuangan untuk 

mengukur harga suatu saham perusahaan.”15  

Teori mengenai Book Value Per Share juga dikemukakan oleh Subiyanto dan 

Aletheari bahwa Book Value Per Share merupakan variabel yang dominan 

terhadap harga saham. BVPS akan menunjukan apabila jaminan keamanan atau 

nilai klaim atas asset bersih perusahaan semakin tinggi, para investor akan bersedia 

membayar harga saham yang lebih tinggi.16 

Dan menurut Jogiyanto bahwa PER yang tinggi mengindikasikan bahwa harga 

saham akan tinggi bahkan dapat lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya (overvalue) 

                                                
15 Widoadmodjo, S, Cara Cepat Memulai Investasi Saham Bagi Pemula (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo. 2012) 
16 Aletheari, I. A. Pengaruh EPS, PER, dan BVPS pada Harga Saham. (Universitas Udayana Bali: 

Jurnal Akuntansi. 2016) 
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dan sebaliknya, PER rendah menggambarkan harga saham juga rendah daripada 

nilai intrinsiknya ( undervalue)”17  

Namun dilihat dari tabel yang sudah dijelaskan di atas bahwa ketika Earning 

Per Share, Book Value Per Share dan Price Earning Ratio Naik tetapi Harga saham 

atau Stock Price mengalami penurunan. Karena adanya tidak kesesuaian data 

dengan teori maka penulis tertarik untuk mengangkat judu penelitian “ Pengaruh 

Earning Per Share (EPS), Book Value Per Share ( BVPS) dan Price Earning 

Ratio (PER) terhadap Stock Price (SP) pada PT. Media Nusantara Citra Tbk. 

Periode 2010-2019.” 

 

B. Rumusan Penelitian  

1. Seberapa besar pengaruh Earning Per Share (EPS) secara parsial terhadap 

Stock Price  pada PT. Media Nusantara Citra Tbk Periode 2010-2019?  

2. Seberapa besar pengaruh Book Value Per Share (BVPS) secara parsial 

terhadap Stock Price pada PT. Media Nusantara Citra Tbk Periode 2010-2019?  

3. Seberapa besar pengaruh Price Earning Ratio ( PER )secara parsial terhadap 

Stock Price pada PT. Media Nusantara Citra Tbk Periode 2010-2019?  

4. Seberapa besar pengaruh Earning Per Share (EPS),Book Value Per Share 

(BVPS) dan Price Earning Ratio (PER)secara simultan terhadap Stock Price 

pada PT. Media Nusantara Citra Tbk Periode 2010-2019?  

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Earning Per 

Share (EPS) secara parsial terhadap Stock Price  pada PT. Media Nusantara 

Citra Tbk Periode 2010-2019;  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Book Value Per 

Share (BVPS) secara parsial terhadap Stock Price pada PT. Media Nusantara 

Citra Tbk Periode 2010-2019;  

                                                
17 Jogiyanto. Teori Portofolio dan analisis Investasi Edisi Tiga. (Yogyakarta: BPFE. 2003) 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Price Earning 

Ratio (PER)  secara parsial terhadap Stock Price pada PT. Media Nusantara 

Citra Tbk Periode 2010-2019;  

4. Untuk mengetahui dan mengetahui seberapa besar pengaruh Earning Per 

Share (EPS),Book Value Per Share (BVPS) dan Price Earning Ratio (PER)   

secara simultan terhadap Stock Price pada PT. Media Nusantara Citra Tbk 

Periode 2010-2019. 

 

D. Kegunaan Penulisan  

1. Penggunaan Akademik   

a. Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh Earning Per Share (EPS),Book 

ValuePer Share (BVPS) dan Price Earning Ratio (PER)  terhadap Stock Price 

PT. Media Nusantara Citra Tbk;  

b. Memeperkuat penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang Earning Per  

Share (EPS),Book Value Per Share (BVPS) dan Price Earning Ratio (PER)  

terhadap Stock Price ;  

c. Mengembangkan teori tentang Earning Per Share (EPS), Book ValuePer  

Share (BVPS), Price Earning Ratio (PER)  dan Stock Price ;  

d. Menjadi bahan referensi untuk penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan 

Earning Per Share (EPS), Book Value Per Share (BVPS), Price Earning Ratio 

(PER)   dan Stock Price .  

2. Penggunaan Praktisi 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk investor untuk melakukan 

kegiatan investasi khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index. Adapun variabel yag ditulis pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

salah satu keputusan untuk seorang investor. 

b. Bagi Manajemen 

Bisa dijadikan solusi untuk perusahaan agar bisa meningkatkan kembali 

kinerja perusahaannya untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi. 
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c. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan 

Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

 


