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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan sarana yang dapat mendukung percepatan 

pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal 

menggalang pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat (investor) yang 

kemudian disalurkan pada sektor-sektor yang produktif dengan harapan sektor 

tersebut dapat berkembang dan menghasilkan lapangan perkerjaan yang baru 

bagi masyarakat. Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan 

penjual dan pembeli dana. Perdagangan surat berharga merupakan cara untuk 

menarik dana masyarakat dalam hal ini investor untuk mengembangkan 

perekonomian yaitu modal yang dibutuhkan perusahaan untuk memperluas 

usahanya. Penjualan saham di pasar modal berarti masyarakat diberi 

kesempatan untuk menjadi investor dan mendapatkan keuntungan.  

Investor yang ingin beraktivitas di pasar modal, harga saham 

merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan. Hal ini karena 

harga saham menunjukkan prestasi emiten, pergerakan harga saham searah 

dengan kinerja emiten. Apabila emiten mempunyai prestasi yang semakin baik 

maka keuntungan yang dapat dihasilkan dari operasi usaha semakin besar. 

Kondisi yang demikian, harga saham emiten yang bersangkutan cenderung 

naik.  
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Harga saham menunjukkan nilai suatu perusahaan. Nilai saham 

merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas perusahaan. Nilai pasar saham 

merupakan nilai yang ditunjukkan dalam sertifikat saham maupun nilai pasar 

saham itu sendiri. Nilai saham (Sunariyah dalam Nasir, 2008:16) terbagi 

menjadi 4, yaitu: (1). Nilai Nominal. nilai nominal dari suatu saham 

merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham.  (2). 

Nilai Buku. nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. (3). Nilai 

Dasar. nilai dasar suatu perusahaan sangat berkaitan dengan harga pasar 

saham yang bersangkutan setelah dilakukan penyesuaian karena aksi emiten. 

(4). Nilai pasar. harga suatu saham di pasar yang sedang berlangsung di bursa 

efek. Apabila bursa efek telah tutup maka harga pasar adalah harga 

penutupannya.  

Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa dan 

ditentukan oleh pelaku pasar pada saat tertentu, sedangkan nilai buku (book 

value) per lembar saham menunjukan aktiva bersih (net assets) yang dimiliki 

oleh pemegang saham (Husnan, 2006: 41). Harga saham selalu mengalami 

perubahan setiap harinya bahkan setiap detik harga saham dapat berubah. Oleh 

karena itu, pelaku pasar harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham.  

Sebelum melakukan suatu investasi, para investor perlu mengetahui 

dan memilih saham-saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling 

optimal bagi dana yang diinvestasikan. Dalam kegiatan analisis dan memilih 

saham, para investor memerlukan informasi-informasi yang relevan dan 
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memadai melalui laporan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan hal itu, 

Bapepam melalui Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 tentang 

laporan tahunan, telah mewajibkan para emiten untuk menyampaikan laporan 

tahunan agar terdapat transparansi dalam pengungkapan berbagai informasi 

yang berhubungan dengan kinerja emiten yang bersangkutan. 

Informasi yang terdapat pada laporan keuangan sangat berguna bagi 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di perusahaan tersebut, contohnya 

manajemen sebagai pihak intern perusahaan menggunakan laporan keuangan 

sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaan. Bagi pihak ekstern, seperti 

investor menggunakan laporan keuangan untuk membantu kegiatan investasi 

di pasar modal.  

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 saham (Jogiyanto, 2003: 78). 
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Analisis fundamental digunakan untuk menentukan nilai saham yang 

sebenarnya. Salah satu informasi yang sering digunakan pelaku pasar dalam 

menganalisis nilai saham adalah laba perusahaan (profitabilitas).  

Profitabilitas atau informasi laba dianggap mengandung informasi jika 

pasar saham bereaksi terhadap pengumuman laba. Oleh karena itu, laba dapat 

digunakan pelaku pasar untuk menganalisis nilai saham. Laba dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan serta memberikan 

informasi yang berkaitan dengan kewajiban manajemen atas tanggung 

jawabnya dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan 

kepadanya. Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak 

eksternal dan internal perusahaan.  

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri. Kondisi profitabilitas yang baik akan mendorong para investor untuk 

melakukan investasi kedalam perusahaan tersebut. Dengan demikian bagi 

investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono, 2001:124). 

Rasio EPS memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan bersih dalam setiap lembar saham. EPS 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harga saham, dan ketika EPS 

meningkat maka harga saham juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya.  
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Rasio NPM ini dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa besar laba 

bersih yang dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan perusahaan. 

Disamping itu rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur tingkat efisiensi total 

pengeluaran biaya-biaya dalam perusahaan. semakin efisien suatu perusahaan 

dalam pengeluaran biaya-biayanya, maka semakin besar tingkat keuntungan 

yang akan diperoleh perusahaan tersebut (Sartono, 2001:126). 

Penelitian Nurmalasari (2009) menyimpulkan bahwa rasio profitabilitas 

yang terdiri dari NPM, ROE, ROA dan EPS berpengaruh secara bersama-

sama terhadap harga saham. Sedangkan Return On Asset (ROA) dan Earning 

Per Share (EPS) memiliki pengaruh secara parsial terhadap harga saham. 

Indallah (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa rasio profitabilitas 

yang terdiri dari ROA, ROE, EPS, dan NPM secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap harga pasar saham. Penelitian Wijayanti 

(2013) juga menyimpulkan bahwa: 1) Secara simultan terbukti bahwa Net 

Profit Margin (NPM), Earning per Share (EPS), Return on Assets (ROA), dan 

Return on Equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. 2) Secara parsial terbukti bahwa Return On Equity (ROE) dan Earning 

Per Share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Industri manufaktur dipilih karena industri ini dapat memicu 

perkembangan sektor industri jasa dan perdagangan, perkembangan industri 

yang pesat membawa implikasi pada persaingan antar perusahaan dalam 

industri. Perusahaan dituntut untuk mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam masa krisis maupun 



 6

persaingan yang semakin ketat. Oleh karenannya penelitian ini dimaksudkan 

untuk melihat apakah profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan 

manufaktur yang telah terdaftar di BEI mempengaruhi nilai pasar saham 

perusahaan manufaktur pada periode tahun 2011 dan 2013. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: 

Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Nilai Pasar Saham 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Earning per Share (EPS) berpengaruh secara parsial 

terhadap nilai pasar saham perusahaan manufaktur? 

2. Apakah Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Earning per Share (EPS) berpengaruh secara simultan 

terhadap nilai pasar saham perusahaan manufaktur? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return on Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan Earning per Share (EPS) secara 

parsial terhadap nilai pasar saham perusahaan manufaktur 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return on Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan Earning per Share (EPS) secara 

simultan terhadap nilai pasar saham perusahaan manufaktur 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan para investor sebagai 

salah satu referensi dalam pengambilan keputusan penanaman modal yang 

akan dilakukan pada lembaga keuangan yang go public di BEI. 

2. Bagi Lembaga Keuangan yang Go Public di BEI 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

membuat kebijakan dalam bidang keuangan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk mengadakan penelitian lanjutan di masa yang akan datang. 

 
E. Sistematika Peneliitan 

Sistematika penelitian disusun untuk mempermudah pemahaman 

penelitian, penelaah penelitian dan agar pembahasan penelitian dapat 

mencapai tujuan dan dapat terarah maka skripsi ini disusun dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendasari penelitian yang 

dilakukan serta dipergunakan sebaagi dasar untuk menganalisis data-data yang 

diperoleh dari perusahaan, review terhadap penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, kerang pemikiran, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik sampling, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis data 

dan pembahsan data sesuai metode yang digunakan.  

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari serangkaian pembahsan skripsi berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk 

disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi peneliti selanjutnya. 




