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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, banyak perusahaan di Indonesia yang ingin

memperluas kegiatan usahanya melalui ekspansi bisnis. Tujuannya adalah

untuk menjadi perusahaan yang lebih kompetitif dan untuk meningkatkan

keuntungan perusahaan.

Menurut Zuliarni (2012), masalah utama yang dihadapi perusahaan

dalam melakukan ekspansi bisnis adalah modal. Perusahaan memerlukan

tambahan dana atau modal sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan

operasi perusahaan. Salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan

tambahan modal adalah melalui pasar modal. Pasar modal adalah tempat bagi

perusahaan memperoleh tambahan dana untuk kegiatan bisnisnya, sehingga

dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.

Tandelilin (2007) mendefinisikan pasar modal adalah tempat

bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan dana (lender) dengan pihak

yang membutuhkan dana (borrower) dengan cara memperjualbelikan

sekuritas. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya

imbalan atau return dari investasi tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya

dana dari luar dapat digunakan untuk pengembangan usaha perusahaan.

Sedangkan menurut Mohammad Samsul (2006), “pasar modal merupakan

tempat bertemunya permintaan dan penawaran instrumen keuangan jangka
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panjang.” Yang termasuk dalam instrumen keuangan jangka panjang antara

lain: saham, obligasi, reksadana, obligasi derivatif (opsi dan futures). Dan di

antara instrumen pasar modal tersebut, yang paling populer adalah saham.

Saham adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan

(Tandelilin, 2007). Pemilik saham akan menerima penghasilan berupa

dividen dan capital gain yang akan dibagikan apabila perusahaan

mendapatkan keuntungan. Saham merupakan instrumen pasar modal yang

lebih mampu menarik perhatian investor dikarenakan saham menjanjikan

imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Di samping

dapat memberikan imbal hasil yang tinggi, saham juga mempunyai resiko

yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin tinggi imbal hasil yang

diharapkan, maka semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi investor.

Berdasarkan hal tersebut, para investor harus jeli dan memperhitungkan

segala sesuatu dengan baik sebelum berinvestasi dalam saham di pasar modal.

Salah satu hal yang menjadi fokus pertimbangan para investor

adalah harga saham. Harga saham adalah nilai sekarang (present value) dari

penghasilan-penghasilan yang akan diterima oleh pemodal saham di masa

yang akan datang (Husnan dan Pudjiastuti, 2004). Harga saham di Bursa Efek

Indonesia di semua sektor tidak selamanya memiliki tingkat harga yang sama.

Setiap periode waktu, harga saham mengalami kenaikan maupun penurunan

tergantung dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar modal.

Harga saham yang diharapkan para investor adalah  harga saham yang stabil

dan mempunyai pola pergerakan yang cenderung naik dari waktu ke waktu.
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Menurut Zuliarni (2012), semakin tinggi harga saham perusahaan

di bursa efek menunjukkan perusahaan tersebut berhasil mengelola usahanya

dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap

modal yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga saham

perusahaan di bursa efek, maka akan mengurangi kepercayaan investor akan

nilai perusahaan tersebut.

Zuliarni (2012) juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi harga saham adalah kondisi perusahaan yang erat

hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan

merupakan alat untuk mengukur apakah perusahaan berada dalam kondisi

baik atau tidak. Ukuran kinerja keuangan yang sering digunakan adalah

laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan secara periodik selalu mengeluarkan laporan keuangan

yang dibuat oleh bagian accounting. Tujuan laporan keuangan adalah

memberikan bantuan kepada investor, kreditur, dan investor potensial untuk

mengambil keputusan investasi (SFAS No 1, 1978) dalam Doddy Setiawan

(2003). Laporan keuangan digunakan dalam menilai perkembangan

perusahaan dan menilai prestasi perusahaan yang dicapai di masa lampau,

sekarang, maupun rencana yang akan datang. Analisis yang digunakan untuk

laporan keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Jenis rasio

keuangan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah

rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio manajemen asset

atau rasio aktivitas. Menurut Brigham (2012), apabila nilai dari keempat rasio
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yang disebutkan di atas terlihat baik dan menunjukkan keadaan yang stabil,

maka kemungkinan harga saham akan tinggi. Jenis rasio yang digunakan

untuk menilai kinerja keuangan diantaranya: Current Ratio (CR), Return On

Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Net Profit Margin (NPM).

Current Ratio merupakan salah satu rasio yang paling umum

digunakan dalam mengukur likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi kesulitan. Semakin

tinggi nilai Current Ratio menunjukkan semakin tinggi kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Return On Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva dalam kegiatan

operasi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik

produktivitas asset perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Earning Per Share merupakan salah satu rasio yang digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Earning Per Share adalah suatu indikator yang berpengaruh terhadap harga

saham, semakin tinggi nilai Earning Per Share tersebut, tentu saja akan

menguntungkan bagi pemegang saham karena semakin besar laba yang

disediakan suatu perusahaan untuk para pemegang saham.

Net Profit Margin bermanfaat untuk mengukur tingkat efisiensi

total pengeluaran biaya suatu perusahaan. Semakin efisien suatu perusahaan

dalam pengeluaran biayanya, maka semakin besar keuntungan yang akan

diperoleh perusahaan tersebut.
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Salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

adalah Perusahaan Real Estate and Property. Yang dimaksud dengan Real

Estate and Property adalah Real Estate and Real Property. Real estate lebih

mengacu kepada fisik (tanah dan bangunan), sedangkan Real property lebih

mengacu kepada kepemilikan terhadap fisik (tanah dan bangunan). Sehingga

Perusahaan Real Estate and Property adalah perusahaan yang di samping

memiliki kepemilikan juga melakukan pemasaran (menjual/menyewakan)

atas kepemilikannya.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, jarang ditemukan

Perusahaan Real Estate and Property sebagai obyek penelitian. Sehingga

perlu dilakukannya penelitian terhadap perusahaan tersebut untuk

memberikan informasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Current Ratio

(CR), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Net Profit

Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate and Property

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh secara signifikan terhadap harga

saham Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI periode

2010-2014?

2. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap

harga saham Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI

periode 2010-2014?

3. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap

harga saham Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI

periode 2010-2014?

4. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap

harga saham Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI

periode 2010-2014?

5. Apakah Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA), Earning Per Share

(EPS), dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap harga saham Perusahaan Real Estate and Property

yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap harga saham

Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI periode 2010-

2014.

2. Untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap harga

saham Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI periode

2010-2014.

3. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga

saham Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI periode

2010-2014.

4. Untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap harga

saham Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI periode

2010-2014.

5. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (CR), Return On Assets

(ROA), Earning Per Share (EPS), dan Net Profit Margin (NPM) secara

simultan terhadap harga saham Perusahaan Real Estate and Property yang

terdaftar di BEI periode 2010-2014.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan

bagi para investor sebagai bahan pertimbangan dalam membuat

keputusan yang tepat untuk berinvestasi di pasar modal. Sehingga

dapat memperkecil risiko kerugian yang mungkin dapat terjadi sebagai

akibat dari pembelian saham di pasar modal.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang

bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi pihak fakultas,

sehingga penelitian ini dapat diteliti secara komprehensif.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan

referensi bagi pembaca yang mempunyai minat melakukan penelitian

terhadap harga saham di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) di masa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kegiatan akademik

dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan.
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E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori mengenai harga saham,

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Dalam

penelitian ini, faktor-faktor yang digunakan yaitu Current Ratio

(CR), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Net

Profit Margin (NPM).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran

variabel, jenis penelitian, data dan sumber data, desain

pengambilan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis

data.



10

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum sampel perusahaan,

deskripsi data penelitian, hasil analisis data dengan aplikasi spss

16.0, dan pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian,

keterbatasan penelitian, serta saran-saran.


