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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari adanya pasar 

modal yang dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan 

suatu Negara. Menurut Jogiyanto (2000:11) pasar modal merupakan pasar yang 

memperjual-belikan surat-surat berharga seperti obligasi (bond) dan saham, baik 

saham preferen (preferen stock) maupun saham biasa (common stock). Perusahaan 

dapat diuntungkan dengan adanya pasar modal, yaitu kemudahan dalam mengatasi 

masalah dana dengan cara menarik dana dari masyarakat dengan menjual saham. 

         Perkembangan pasar modal terlihat semakin banyaknya perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), perubahan harga saham yang 

diperdagangkan, volume penjualan saham, serta peran para investor yang 

menanamkan modalnya sebagai investasi. Dalam kegiatan investasinya, seorang 

investor harus dapat mengambil keputusan yang baik dalam melakukan investasi 

yang terkait dengan penanaman dananya di pasar modal. Penilaian yang cermat 

terhadap sebuah perusahaan harus dilakukan dalam kaitannya dengan investasi yang 

akan dilakukan. 

         Informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh para investor. Laporan 

keuangan adalah sumber informasi bagi investor yang mempunyai tingkat kebenaran 

yang tinggi. Publikasi laporan keuangan merupakan saat-saat yang ditunggu oleh 

para investor, karena dalam laporan keuangan dapat dilihat perkembangan 

perusahaan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan investasi. 

1 



   
 
 
   

  

2

         Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa 

yang akan datang (Yudhanto, 2005:34). Menurut Jogiyanto (2000:5) investasi 

merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi efisien 

selama periode waktu tertentu. Investasi dalam aktiva keuangan dapat berupa 

investasi langsung dan investasi tidak lansung. Investasi langsung yaitu pembelian 

langsung aktiva keuangan disuatu perusahaan, sedangkan investasi tidak langsung 

yaitu pembelian saham dari perusahaan investasi. 

         Menurut Tandelilin (2001:18) saham merupakan surat bukti kepemilikan atas 

asset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Menurut Jogiyanto (2000:88) nilai 

intrinsik saham adalah nilai sebenarnya dari suatu saham. Dalam melakukan 

penilaian terhadap nilai intrinsik saham, seorang investor harus memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham dapat diketahui dengan melakukan analisis fundamental dan analisis 

teknikal. 

         Analisis fundamental yaitu analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham 

dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Data dalam laporan keuangan 

perusahaan dapat digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Return on Assets (ROA) 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang berpengaruh terhadap harga saham. 

         ROA diperoleh dengan membagi laba bersih perusahaan setelah pajak dengan 

total aktiva yang dimiliki perusahaan. Tinggi/rendahnya ROA dipengaruhi oleh 

keputusan perusahaan, bentuk investasi, dan tingkat efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 
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dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Sebaliknya ROA yang negatif menunjukkan bahwa total aktiva yang 

dipergunakan perusahaan tidak mampu memberikan laba bagi perusahaan. 

         Bagi para investor penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tingkat laba 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi harga saham yang diterbitkan perusahaan 

tersebut. Apabila laba perusahaan tinggi, maka harga saham perusahaan tersebut 

akan meningkat dan apabila laba perusahaan rendah, maka harga saham perusahaan 

tersebut akan turun, atau dengan kata lain, profitabilitas akan mempengaruhi harga 

saham. 

         Analisis teknikal berkaitan dengan perekonomian, politik, dan keuangan suatu 

Negara. Menurut Tandelilin (2001:21) dalam melakukan peramalan terhadap pasar 

modal, investor perlu melakukan analisis terhadap perubahan ekonomi makro yang 

sedang dan akan terjadi. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel ekonomi 

makro seperti nilai tukar mata uang, inflasi, dan tingkat suku bunga yang dipercaya 

bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi di pasar modal. 

         Menurut Soebagyo (2003:100) suku bunga adalah harga dana yang dapat 

dipinjamkan. Besarnya suku bunga ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman 

berbagai pelaku ekonomi di pasar. Karena suku bunga yang berlaku berubah dari 

waktu ke waktu dan suku bunga ditetapkan pada saat penerbitan saham, maka harga 

saham berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat 

suku bunga juga berpengaruh terhadap investor, yang mana apabila tingkat suku 

bunga tinggi, maka kecenderungan masyarakat untuk menabung menjadi tinggi dan 

selera untuk berinvestasi berkurang. 
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         Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dengan judul: “ANALISIS 

PENGARUH RETURN ON ASSETS DAN TINGKAT SUKU BUNGA 

DEPOSITO TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

(Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia).” 

      

B. Perumusan Masalah  

         Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh dari Return On Assets terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat suku bunga deposito terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur? 

 

C. Pembatasan Masalah 

         Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada 

pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga tujuan penelitian 

tidak menyimpang dari sasaran. Adapun pembatasan masalahnya yaitu: 

1. ROA sebagai variabel bebas yang sekiranya dapat mewakili rasio profitabilitas. 

Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan selama 

periode 2004-2006 pada perusahaan manufaktur yang terdadtar di BEI. 

2. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga deposito 

berjangka satu tahun yang dikeluarkan oleh Bank  Indonesia. 
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3. Penelitian hanya mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang sahamnya 

secara aktif diperdagangkan di BEI. 

 

D. Tujuan Penelitian 

         Sesuai dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur. 

 

E. Manfaat Penelitian 

         Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini meliputi: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat 

di masa depan tentang perdagangan saham di pasar modal. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan investor 

dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan dalam melakukan 

penilaian terhadap harga saham. 

3. Bagi kalangan akademik 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan yang bermanfaat bagi 

pendidikan dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya. 
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F. Sistematika Penulisan 

         Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab yang secara garis 

besarnya bab demi bab disusun sebagai berikut:       

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang berisi konsep-konsep teori yang 

menjadi acuan penelitian yaitu: tinjauan pasar modal, laporan 

keuangan, rasio profitabilitas, tingkat suku bunga, tinjauan penelitian 

terdahulu, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan 

alat analisis yang diperlukan serta pembahasan atas hasilnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu 

untuk disampaikan. 

 




