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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya arus globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan dunia 

menimbulkan persaingan yang ketat, banyak perusahaan-perusahaan asing yang 

melakukan ekspansi ke Indonesia dengan beerbagai macam strateginya. Hal ini 

merupakan ancaman tersendiri bagi perusahaan dalam negeri, untuk 

menghadapi tantangan persaingan dalam dunia usaha, maka perusahaan dalam 

negeri hendaknya mengambil langkah-langkah strategis dalam menjamin 

eksistensinya. Adapun langkah-langkah strategis yang bisa di tempuh 

memerlukan sumber dana yang besar dimana tidak bisa dipenuhi oleh pihak 

intern perusahaan. Ada berbagai sumber pembiayaan investasi diantaranya 

melalui lembaga keuangan non bank yaitu pasar modal. 

Perkembangan pasar modal mempunyai fungsi ekonomi dan keuangan 

yang semakin diperlukan oleh masyarakat sebagai alternatif dalam menghimpun 

dana. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar 

modal merupakan wahana yang dapat menggalang pergerakan dana jangka 

panjang dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. 

Syarat utama yang diinginkan investor untuk bersedia menyalurkan 

dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman atas investasinya. Perasaan 

aman timbul karena investor mempunyai informasi yang benar, lengkap dan 
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tepat waktu sehingga memungkinkan investor untuk mengambil keputusan 

secara rasional. 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan 

yang publikasinya diharapkan oleh pemakai yang menggunakan informasi 

tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.Sebuah informasi keuangan 

mempunyai peran yang sangat besar untuk mengambil keputusan dalam 

kaitannya dengan penanaman suatu investasi. Laporan keuangan sebagai hasil 

dari proses akuntansi dirancang untuk menyediakan kebutuhan informasi bagi 

investor, kreditor, dan pemakai eksternal lain dalam pengambilan keputusan. 

Salah satu komponen laporan keuangan adalah informasi laba atau 

profitabilitas. Dalam SFAC No 1. Objective of Financial by Business 

Enterprises (FASB 1978) menjelaskan bahwa tujuan pertama pelaporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat kepada investor, 

kreditor, dan pemakai lainya baik yang sekarang maupun yang potensial dalam 

pembuatan investasi, kredit, dan keputusan sejenis secara rasional. Tujuan 

kedua adalah menyediakan informasi untuk membantu kepada investor, kreditor 

dan pemakai lainya, baik yang sekarang maupun yang potensial dalam menilai 

jumlah, waktu, ketidakpastian penerimaan kas dari dividen dan bunga dimasa 

yang akan datang. 

Bagi investor informasi dapat dijadikan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan tersebut berkembang, sehingga dapat membangun kepercayaan 

terhadap perusahaan karena saham yang mereka tanam dapat meningkat 

harganya. Selanjutnya apabila informasi profitabilitas dapat digunakan untuk 
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memprediksi kejadian ekonomi maka hal ini berdampak pada perilaku investor, 

karena dari sudut pandang investor salah satu indikator yang penting untuk 

menilai prospek perusahaan dimasa mendatang adalah dengan melihat sejauh 

mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat penting 

diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan investor si 

suatu perusahaan yang mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat 

yang disyaratkan investor.Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu, baik hubungan dengan 

penjualan, aset, maupun laba bagi modal sendiri.Dimana profitabilitas penting 

bagi kelangsungan perusahaan, maka perusahaan harus dalam keadaan 

menguntungakan atau profitabel. Tanpa adanya keuntungan maka akan sulit 

bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi Prasetya Rini (2004) yang berjudul Pengaruh informasi Profitabilitas

Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Publik Sektor Manufaktur 

periode 2000-2002. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa informasi 

profitabilitas diwakili oleh ratio-ratio yaitu, Return On Equity (ROE), Return 

On Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM),Gross Profit Margin (GPM), 

Operasional Profit Margin (OPM), Earning Per Share (EPS), dan Price 

Earning Ratio (PER) diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama (ROE, ROI, 

NPM, GPM, OPM, EPS, dan PER) tidak berpengaruh terhadap variable terikat 

return saham. 
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Dalam penelitian ini akan menguji apakah informasi profitabilitas 

perusahaan yang dipublikasikan melalui laporan keuangan akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan investor yang tercermin dalam harga saham perusahaan-

perusahaan yang mernjadi objek dalam penelitian ini. Dengan memperhatikan 

pentingnya informasi profitabilitas melalui ratio-ratio keuangan maka penulis 

tertarik untuk meneliti apakah informasi profitabilitas berpengaruh terhadap 

return saham. 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang telah go

public di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini mengambil judul ”PENGARUH 

INFORMASI PROFITABILITAS PERUSAHAAN TERHADAP RETURN 

SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2003-2005(Studi Empiris 

Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan dapat diketahui 

kinerja keuangan perusahaan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan 

tersebut. Bursa Efek Jakarta dalam mempublikasikan laporan keuangan 

menyertakan perhitungan ratio-ratio keuangan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Net Profit 

Margin (NPM),Gross Profit Margin (GPM), Operesional Profit Margin (OPM), 

Earning Per Share (EPS), dan Price Earning Ratio (PER) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah informasi profitabilitas 
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perusahaan yang diwakili oleh ratio yaitu :Return On Equity (ROE), Return On

Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM),Gross Profit Margin (GPM), 

Operasional Profit Margin (OPM), Earning Per Share (EPS), dan Price 

Earning Ratio (PER) secara nyata berpengaruh terhadap return saham?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh ketujuh variable bebas yaitu Return On Equity

(ROE), Return On Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM),Gross 

Profit Margin (GPM), Operasional Profit Margin (OPM), Earning Per 

Share (EPS), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap return saham untuk 

tahun 2003-2005 atas publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. 

2. Untuk mengetahui intensitas dan dominasi pengaruh tiap variable bebas 

dalam mempengruhi return saham. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi para pelaku pasar modal seperti investor dan emiten sebagai 

tambahan informasi dalam melakukan investasi dan melakukan kebijakan 

investasi. 

2. Bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dalam menganalisis laporan 

keuangan yang di analisisnya mengenai informasi laba. 

3. Bagi penulis lain yaitu sebagai tambahan informasi dan diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan 

pengetahuan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian, mengenai 

definisi pengertian pasar modal, fungsi laporan keuangan, kualitas 

informasi, karakteritik kualitatif laporan keuangan, penertian analisis 

rasio profitabilitas, laba dan informasi laba, analisis saham, tinjauan 

menelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, 

populasi, sampel penelitian, metode pengambilan sampel, sumber 

data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum analisa data 

sesuai metode yang digunakan. 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran pengembangan bagi penelitian 

berikutnya. 




