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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan perekonomian modern saat ini, Indonesia sedang 

berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sehubungan dengan hal itu 

maka dilakukanlah perkembangan disegala bidang, salah satunya di industri 

jasa seperti food and bevarge. Jalanya kegiatan usaha dalam                                                                                                                                                                                                                                                                         

perusahaan tidak lepas dari kebutuhan akan modal 

Pasar modal menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi karena 

dapat menjadi sumber dan alternatif bagi perusahaan disamping bank. Pasar 

modal merupakan alternatif pembiayaan untuk mendapatkan modal dengan 

biaya yang relatif murah dan juga tempat untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang. Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek setiap tahun 

wajib menyampaikan laporan tahunan baik yang bersifat moneter maupun non 

moneter kepada bursa efek dan para investor. 

Bursa Efek Indonesia memberikan peran penting bagi perekonomian 

suatu negara karena memebrikan dua fungsi sekaligus yaitu, fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Dikatakan mempunyai fungsi ekonomi karena pasar 

modal menyediakan fasilitas yeng mempertemukan dua kepentingan yaitu 

pihak yang memiliki kelebihan dana ( investor) dan pihak yang membutuhkan 

dana (issuer). Perusahaan yang sudah go public dapat memperoleh dana segar 

dari masyarakat melalui efek saham dengan adannya pasar modal.Sedangkan 
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dikatakan mempunyai fungsi keuangan, karena bursa efek Indonesia 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi 

investor, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2001: 3). Salah 

satu aspek yang dinilai oleh investor adalah kinerja keuangan. Pada prinsipnya 

semakin baik prestasi perusahaan maka akan meningkatkan permintaan saham 

perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pula harga 

saham perusahaan. 

Menurut Fred dan Copeland (1999: 166) saham merupakan tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. 

Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun porsinya atau jumlahnya) dari 

suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. 

Pasar modal merupakan suatu jenis pasar dimana para investor 

melakukan kegiatan menjual atau membeli sekuritas atau surat-surat berharga. 

Pendapat Sartono (2011: 12) pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi 

asset keuangan jangka panjang atau long-term financial assets. Jenis surat 

berharga yang di perjualbelikan di pasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari 

satu tahun. 
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Darmadji dan Fakhrudin (2001: 5) menjelaskan bahwa saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Saham adalah surat bukti atau kepemilikan bagian modal suatu 

perusahaan. Saham adalah salah satu sumber dana yang diperoleh perusahaan 

yang berasal dari pemilik modal dengan konsekuensi perusahaan harus 

membayarkan dividen. Menurut Bambang Riyanto (2001): “Saham adalah 

tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas 

(PT).” 

Menurut Sunariyah (2003: 4) investasi itu sendiri adalah penanaman 

modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu 

lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan 

datang. 

Banyak variabel yang dapat mempengaruhi harga saham suatu 

perusahaan, baik yang datang dari lingkungan internal maupun dari eksternal. 

Harga saham perusahaan mencerminkan nilai dari suatu perusahaan, jika 

perusahaan tersebut mencapai prestasi yang baik maka perusahaan itu akan 

banyak diminati para investor. Laporan keuangan yang dipublikasikan dapat 

membantu melihat prestasi yang dicapai perusahaan tersebut. Dengan laporan 

keuangan perusahaan tersebut investor dapat memperoleh data mengenai 

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

dan Return On Assets (ROE). Rasio profitabilitas (Profitability Ratio), rasio ini 
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mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh 

besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi (Agus Sartono, 2000: 64).  

Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan 

memperoleh profitabilitas ini ditunjukkan dari beberapa rasio keuangan antara 

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

Equity, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset tertentu (Hanafi, 2008: 42). 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENGARUH RETURN ON 

ASSETS, NET PROFIT MARGIN,  EARNING PER SHARE dan RETURN 

ON EQUITY,  TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan food 

and beverages yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2015) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Assets (ROA) perusahaan berpengaruh 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 

2. Apakah Net Profit Margin (NPM) perusahaan berpengaruh 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 
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3. Apakah Earning Per Share (EPS) perusahaan berpengaruh 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 

4. Apakah Return On Assets (ROE) perusahaan berpengaruh 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 

2. Untuk menganalisis pengaruh  Net Profit Margin (NPM) 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 

3. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS) 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 

4. Untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROE) 

terhadap harga saham pada food and beverages yang 

Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 ? 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak melalui 

penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, diharapkan berguna untuk membantu 

perusahaan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang 

harus diambil agar saham perusahaan yang terkait 

memperol 

eh keuntungan yang ingin dicapai yang akhirnnya 

meningkatkan harga saham dan memperoleh kentungan 

yang maksimum bagi investor. Serta bahan pertimbangan 

rasio-rasio yang mempengaruhi harga saham misalnya rasio 

ROA, NPM, EPS, dan ROE 

2. Bagi Investor 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menilai harga 

saham dan pengambilan keputusan sehubungan dengan 

portofolio investasi dengan pertimbanngan variabel-variabel 

dependen yang dipakai peneliti untuk memprediksi harga 

saham. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan 

menerapkan ilmu yangdiperoleh dibangku kuliah pada 

kenyataan yang terjadi didalam diperusahaan. 
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4. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat 

dan dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dimasa 

mendatang. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisanskripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan bagian yang berisi tentang 

landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori 

bagi penelitian antara lain tentang pasar modal, saham, 

harga saham, rasio profitabilitas (ROA, NPM, EPS dan 

ROE), rasio keuangan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB 3    METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan 
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sumber data, metode pengumpulan data, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, dan metode 

analisis data. 

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian 

yang meliputi deskripsi perusahaan, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V     PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIR 

 


