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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan sarana untuk melakukan investasi yaitu memungkinkan 

para pemodal (investor) untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio 

sesuai dengan resiko yang bersedia mereka tanggung dan tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Investasi pada sekuritas juga bersifat likuid (mudah dirubah). Oleh karena itu 

penting bagi suatu perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan para pemilik 

modal dengan jalan memaksimalkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan 

merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. 

Pada dasarnya investor mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan 

keuntungan. Mahapsari (2013) menyatakan “Perusahaan yang sehat atau kinerjanya baik 

penjualannya akan cenderung selalu meningkat, namun peningkatannya tidak terlalu 

fluktuatif.” Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya 

merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan, karena laba merupakan 

indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para 

penyandang dana.  Jika suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik maka 

investor akan menanamkan modalnya, karena bisa dipastikan akan memperoleh 

keuntungan dari penanaman modal tersebut. Penilaian kinerja keuangan perusahaan yang  

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari investasi yang dilakukan disebut sebagai rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas 

pada analisis fundamental biasanya diukur dari beberapa aspek, yaitu ROS (Return On 
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Sales), EPS (Earning Per Share), ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), Net 

Profit Margin (NPM), dan Gross profit Margin (GPM). 

Dalam melakukan investasi di pasar modal investor memerlukan informasi yang 

akurat sehingga investor tidak terjebak pada kondisi yang merugikan karena investasi di 

bursa efek merupakan jenis investasi dengan resiko yang relatif tinggi, meskipun 

menjanjikan keuntungan yang relatif besar. Informasi-informasi yang diperlukan yaitu 

mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga 

saham dan juga mengetahui bagaimana bentuk hubungan antar variabel-variabel tersebut. 

Dengan mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut, investor dapat memilih 

perusahaan yang benar-benar dianggap sehat sebagai tempat menanamkan modalnya.  

Model analisis saham ada dua, yaitu : model analisis fundamental dan model 

analisis teknikal. Model analisis fundamental merupakan model analisis harga saham 

yang paling sering digunakan. Untuk dapat melakukan analisis fundamental ini maka 

diperlukan laporan keuangan emiten yang menunjukan kinerja perusahaan tersebut. 

Sedangkan analisis teknikal digunakan untuk memprediksi harga saham berdasarkan data 

masa lalu dari perusahaan itu sendiri. Asumsi dari analisis ini adalah bahwa pola 

fluktuasi harga saham masa lalu akan terulang kembali di masa depan. Variabel-variabel 

tersebut akan membentuk kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham 

perusahaan sehingga harga saham perusahaan akan mengalami berbagai kemungkinan 

kenaikan maupun penurunan harga.  

Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya 

yaitu bank dan lembaga pembiayaan, di mana pasar modal memberikan jasanya sebagai 

jembatan penghubung antara pemilik modal (investor) dengan peminjam dana (emiten). 

Anoraga dan Pakarti (2008: 5) menyatakan: “Pasar modal pada hakikatnya adalah 

jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan 
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financial assets (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk 

mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi”. 

 

Dari sudut pandang ekonomi, pasar modal berfungsi sebagai salah satu sistem 

mobilitas dana jangka panjang yang efisien bagi pemerintah. Melalui pasar modal 

pemerintah dapat mengalokasikan dana masyarakat ke sektor-sektor investasi yang 

produktif. Dari sudut pandang keuangan, pasar modal berfungsi sebagai salah satu media 

yang efisien untuk mengalokasikan dana dan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan 

dana atau pihak investor dan pihak yang membutuhkan dana yang disebut pihak 

perusahaan. 

Pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan dana operasional dan investasi perusahaan 

dapat disediakan dari dua sumber, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari dalam 

perusahaan itu sendiri dan sumber pendanaan yang berasal dari luar. Sumber pendanaan 

yang berasal dari dalam perusahaan antara lain terdiri dari modal sendiri dan laba yang 

ditahan. Sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan, antara lain 

melalui modal pinjaman ataupun melalui emisi saham kepada masyarakat di pasar modal. 

Kenaikan harga saham dan permintaan yang tinggi merupakan daya tarik tersendiri bagi 

perusahaan untuk menerbitkan saham. Penanam modal yang membeli saham berarti 

mereka membeli prospek suatu perusahaan. Bagi pihak yang kekurangan dana maka 

pasar modal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyediaan dana. Alternatif 

pendanaan perusahaan dari Bursa Efek Indonesia dapat memberikan keuntungan kepada 

manajemen perusahaan manufaktur dengan memilih jenis saham yang dapat memberikan 

keuntungan (return) yang lebih tinggi apabila mempunyai dana cadangan. 

Return yang dapat dinikmati investor ada dua, yaitu capital gain dan dividen. 

Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya 
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sedangkan dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemilik saham. Kebijakan dividen inilah yang akan menetapkan berapa besar bagian laba 

bersih yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham dan berapa 

besar bagian dari laba bersih itu yang akan ditahan kembali (retained earning). 

Untuk memperoleh pendapatan (earning) yang dinginkan, seorang investor perlu 

melakukan analisis penilaian terhadap kinerja perusahaan sebelum membuat keputusan 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Setiyorini (2007) memyebutkan Investor 

akan memilih saham yang memiliki tingkat resiko rendah dengan tingkat return 

semaksimal mungkin.  

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis laporan 

keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering dipakai adalah rasio 

atau indeks yang menghubungkan data keuangan yang satara dengan yang lainnya. 

Sebagaimana dalam (Ross et.al 2002: 17), “Another way of avoiding the problems 

involved in comparing companies of dfferent sizes is to calculate and compare financial 

ratios “, maka analisis dan interprestasi dan macam-macam rasio dapat memberikan 

informasi yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi keuangan perusahaan 

bagi para analis yang lebih ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis yang hanya 

didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio. 

Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan adalah rasio profitabilitas. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih 

rasio ini adalah karena rasio Profitabilitas merupakan rasio yang dianggap mampu 

mewakili berbagai rasio keuangan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dan merupakan tolok ukur utama keberhasilan perusahaan. 

Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting 

karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam 



5 

 

keadaan yang menguntungkan (profitabel). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan 

sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Informasi kinerja perusahaan 

terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk 

memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan sumber daya yang 

ada dan juga berguna dalam perumusan perimbangan tentang efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber daya. 

Menurut Sartono (2001: 38), rasio Profitabilitas terdiri dari: Gross profit margin, 

Net profit margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on equity (ROE), Operating 

profit margin dan Earning Per Share. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya 

menggunakan beberapa rasio antara lain, yaitu: Return on Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross Prifit Margin (GPM), dan Earning Per 

Share (EPS) sebagai variabel independen. Kelima rasio profitabilitas ini dapat dikatakan 

sebagai ukuran rasio yang paling diperhatikan oleh pemilik perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan/laba. 

Sebelumnya penelitian tentang rasio keuangan telah banyak dilakukan. Penelitian 

oleh Haryanto (2003) yang meneliti tentang pengaruh rasio Profitabilitas terhadap harga 

saham pada perusahaan industri minuman di BEJ. Rasio profitabilitas yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan 

Net Profit Margin (NPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Return 

On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan secara parsial hanya Return On Equity 

(ROE) yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Susi dan Setiawan (2003) meneliti pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga 

saham industri barang konsumsi yang tergabung dalam indeks LQ45 yang go public di 
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BEJ. Variabel independen yang digunakan adalah Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS). Hasil penelitian 

yang didapatkan adalah semua variabel ininependen tersebut tidak mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 

Bancin (2007) meneliti Pengaruh Profitabilitas terhadap Perubahan Harga Saham 

Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Variabel independen yang digunakan 

adalah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan 

Interest Margin on Loans (IML). Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Interest Margin on 

Loans (IML) berpengaruh signifikan terhadap harga saham, hasil uji parsial menunjukkan 

bahwa Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Interest Margin on Loans 

(IML) berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan Net Profit Margin (NPM) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Selanjutnya Tarigan (2010) menganalisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap 

Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji 

simultan menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM,) dan 

Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap harga 

saham. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap harga saham. NPM berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham sedangkan Return On Equity (ROE) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham. Beberapa hasil penelitian terdahulu 

memperlihatkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

harga saham, sehingga mendorong peneliti untuk mereplikasi penelitian terdahulu.  

Dalam penelitian ini,  peneliti menggunakan sampel yaitu perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 dengan alasan bahwa perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di BEI terdiri dari berbagai sub-sektor industri sehingga dapat mencerminkan 

reaksi pasar modal secara keseluruhan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap rasio-rasio keuangan yang telah dijelaskan di atas yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap naik turunnya harga saham dan menuangkannya di dalam sebuah 

karya tulis iliniah yang berbentuk skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Apakah Return on Equity (ROE)  berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

3. Apakah Net profit margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

4. Apakah Gross profit margin (GPM) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

5. Apakah Earning Per Share (EPS)  berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

6. Berapa besar pengaruh masing-masing ratio keuntungan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada variabel independen (rasio profitabilitas) yaitu melihat 

pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin 

(NPM), Gross profit margin (GPM), dan Earning Per Share (EPS)  terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

1.4 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?” 

2. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?” 

3. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?” 

4. Apakah Gross Profit Margin (GPM) berpengaruh terhadap pada harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?” 

5. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?” 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Return On Assets (ROA), berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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2. Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Net Profit Margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Gross Profit Margin (GPM) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

5. Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta memperluas 

wawasan penulis sehubungan dengan pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham. 

2. Bagi manajemen perusahaan/Objek yang diteliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan serta memberikan informasi 

tentang pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham dalam pengambilan keputusan 

khususnya mengenai Return on Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit 

Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), dan Earning Per Share (EPS) 

3. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur serta menjadi bahan referensi bagi 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang. 


