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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian banyak perusahaan 

yang melakukan ekspansi usaha. Untuk tujuan tersebut, maka perusahaan 

memerlukan dana yang cukup besar. Pemenuhan dana tersebut dapat diperoleh 

dengan melakukan pinjaman dalam bentuk hutang atau menerbitkan saham di 

pasar modal. Dengan menerbitkan saham di pasar modal berarti perusahaan 

tidak hanya dimiliki oleh pemilik lama (founders), tetapi juga dimiliki oleh 

masyarakat (Payamta, 2000). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sarjana (1990) yang meneliti 

pengaruh  Earning Per Share (EPS) dan Devidend Per Share (DPS) terhadap 

harga saham biasa, dengan menggunakan data Earning Per Share (EPS) dan 

Devidend Per Share (DPS) dan harga saham rata-rata dari perusahaan yang go 

public yang diamati selama 5 tahun (1984-1988). Dengan uji t dan uji F, 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS) dan 

Devidend Per Share (DPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Syamsul (1996) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Profitabilitas dan Nilai Pasar Perusahaan terhadap Perubahan Harga Saham 

pada perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti apakah variabel-variabel profit margin to sales, return on 

assets, basic earning power, return on equity, price/earning, dan market/bool 



ratio, berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham di Bursa 

Efek Jakarta. 

Sulaiman (1995) meneliti tentang factor-faktor yang berpengaruh 

terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek 

Jakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa: ROA, DPR, leverage keuangan, 

tingkat pertumbuhan, likuiditas, struktur modal dan tingkat suku bunga secara 

simultan berpengaruh nyata terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial, 

ROA, tingkat pertumbuhan, likuiditas, dan tingkat suku bunga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Variabel lainnya tidak 

signifikan. 

Imron Rosyadi (2002) meneliti pengaruh Earning Per Share (EPS), 

Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Debt Equity Ratio 

(DER) terhadap perubahan harga saham (PHS) perusahaan go public di Bursa 

efek Jakarta. Hasil analisis regresi serentak menunjukkan pengaruh signifikan 

positif. Hasil analisis regresi secara parsial variabel-variabel perubahan 

Earning Per share (EPS), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin 

(NPM), dan Debt Equity Ratio (DER) mempunyai pengaruh terhadap 

Perubahan Harga Saham perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 4 rasio keuangan yang 

masing-masing mewakili dalam perhitungan matematisnya menggunakan 

variabel yang berkaitan langsung dengan sekuritas saham. Rasio-rasio tersebut 

adalah : 



1. Earning Per Share yang menandakan kemampuan perusahaan yang lebih 

besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham. 

2. Return On Equity yang mewakili rasio profitabilitas. ROE merupakan 

salah satu pengukur efisiensi perusahaan. ROE sering disebut juga 

rentabilitas modal sendiri. Semakin tinggi ROE mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi 

bagi pemegang saham dan mengakibatkan permintaan saham perusahaan 

tersebut meningkat dan pada akhirnya terjadi kenaikan harga saham. 

3. Return On Assets merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua 

investor. 

4. Net Profit Margin merupakan rasio antara laba setelah pajak dengan 

penjualan yang mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 

penjualan 

Harga saham bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan 

permintaan atas saham di pasar sekunder. Tinggi rendahnya harga saham lebih 

banyak dipengaruhi oleh penilaian pembeli dan penjual terhadap kondisi 

internal dan eksternal. Kondisi internal dapat diamati dari berbagai indicator 

kinerja dan rasio keuangan, sehingga investor sangat berkepentingan terhadap 

laporan keuangan. 

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penulis 

menggunakan lima variable tersebut diatas. Populasinya adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2005-2007. 



Berdasarkan varian diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

memberikan indikasi terjadinya perubahan harga saham selama periode 

tertentu. Melihat kecenderungan yang dapat mengakibatkan perubahan harga 

saham, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh 

Perubahan Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan 

dari penelitian ini adalah  

1. Apakah kinerja keuangan yang dinyatakan dalam Earning Per Share, 

Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On equity, berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan harga saham? 

2. Dari beberapa rasio keuangan yang dinyatakan dalam Earning Per Share, 

Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On equity, variabel 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan harga 

saham? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat berfokus pada pokok permasalahan yang 

ingin diteliti, maka peneliti menerapkan batasan-batasan penelitian sebagai 

berikut : 



1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh perubahan rasio 

keuangan terhadap perubahan harga saham perusahaan manufaktur untuk 

tahun 2004-2006 karena menunjukkan informasi terbaru dan up date untuk 

dianalisis. 

2. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang tidak mengalami 

kerugian selama pengamatan. 

3. Faktor lain yang mempengaruhi harga saham seperti kebijakan 

pemerintah, faktor politik, dan kondisi perekonomian makro, serta faktor 

lain diabaikan. Yang dimaksud faktor lain disini adalah faktor eksternal 

perusahaan dimana informasinya tidak tersedia dalam publikasi laporan 

keuangan perusahaan. 

 

D. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan yang dinyatakan dalam 

Earning Per Share, Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On 

equity berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham.  

2.  Untuk mengetahui dari beberapa rasio keuangan tersebut Earning Per 

Share, Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On equity 

variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

perubahan harga saham 

 



E. Manfaat penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai 

apakah perubahan kinerja keuangan yang dinyatakan dalam rasio 

keuangan berpengaruh terhadap perubahan harga saham. 

2. Bagi para akademis dan peneliti, hasil laporan penelitian dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya. 

 


