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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah  

Pada era globalisasi sekarang ini pasar modal memiliki peran penting 

dalam kegiatan ekonomi, terutama di negara yang menerapkan sistem 

keuangan pasar. Pasar modal merupakan suatu tempat  untuk melakukan 

investasi keuangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan dalam bentuk 

modal sendiri atau hutang yang dapat berupa sekuritas atau saham atau 

obligasi. Diantara instrumen pasar modal diatas yang paling populer adalah 

saham (Samsul, 2006). Investor pasar modal perlu memiliki sejumlah 

informasi yang relevan tentang kinerja keuangan, manajemen perusahaan, 

kondisi ekonomi dan informasi relevan lainnya untuk menilai saham secara 

akurat (Maskun, 2012).  

Menurut Tandelilin (2001) investasi adalah komitmen sejumlah dana 

atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Salah satu aspek penting 

yang dinilai oleh investor adalah kinerja keuangan. Semakin baik prestasi 

perusahaan maka akan meningkatkan permintaan saham perusahaan tersebut, 

sehingga akan meningkatkan pula harga saham perusahaan. Dengan demikian 

harga saham dipasar modal merupakan indikator nilai perusahaan, yaitu 

bagaimana meningkatkan kekayaan pemegang saham yang merupakan tujuan 

perusahaan secara umum.  
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Menurut Fred dan Copeland (1999) 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 dari suatu perusahaan yang menerbitkan 

kertas (saham) te rsebut.  

Harga saham menunjukkan nilai dari suatu perusahaan. Apabila 

perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham dari perusahaan 

tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan membayar 

dividen. Apabila harga dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham akan 

cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Kemampuan 

membayar dividen erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba. Tinggi rendahnya harga saham ini juga merupakan refleksi 

dari keputusan investasi, keputusan pendanaan dan pengelolaan aset tersebut.  

Pemakaian rasio keuangan dalam mewakili kinerja keuangan 

berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh dan hubungan yang erat antara rasio keuangan dan perubahan harga 

saham, kegunaan rasio keuangan dalam mengukur dan memprediksi kinerja 

keuangan. Analisis rasio keuangan didasarkan pada data keuangan historis 

yang tujuan utamanya memberikan suatu indikasi kinerja perusahaan yang 

akan datang.  

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya. Oleh karena 

itu, investor harus mampu memperhatikan faktor -faktor yang dapat 
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mempengaruhi harga saham. Harga suatu saham dapat ditentukan dengan 

hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang membeli 

saham, maka harga saham akan cenderung naik. Demikian juga sebaliknya, 

apabila semakin banyak orang yang menjual saham, maka harga saham akan 

cenderung turun.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

rasio profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaaan manufaktur yang 

tercatat sahamnya di BEI periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ROA, 

rasio ini mencerminkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang di milikinya. Analisa profitabilitas ini 

sangat penting bagi investor jangka panjang. ROE, rasio ini menggambarkan 

tingkat pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan dan investasi. Dengan 

analisa rasio ini investor dapat melihat seberapa jauh kemampuan perusahaan 

dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. NPM, rasio 

ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan 

dari penjualan. EPS, rasio ini menggambarkan kemampuan peusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari setiap lembar saham. EPS merupakan salah 

satu rasio saham. Ketika EPS meningkat, harga saham juga akan meningkat, 

demikian pula sebaliknya, ketika EPS menurun maka harga saham juga akan 

menurun. Bagi investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap 

paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan prospek earning 

di masa depan (Tandelilin, 2001). 
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Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh profitabilitas ditunjukkan dengan beberapa rasio 

keuangan antara lain Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), Dan Earning Per Share (EPS).  

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidak 

konsistenan pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), Dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan judul “ANALISIS RASIO PROFITABILITAS 

TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015)” . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini : 

1.  Apakah Rasio Profitabilitas (ROA, ROE, NPM, dan EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham?  

2.  Diantara Rasio Profitabilitas (ROA, ROE, NPM,dan EPS) variabel mana 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini : 

1.  Untuk menganalisis apakah Rasio Profitabilitas (ROA, ROE, NPM, dan 

EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham  

2.  Untuk menganalisis diantara variabel Return On Assets (ROA), Return 

On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share 

(EPS) variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak terkait. Manfaat tersebut antara lain:  

1.  Bagi Perusahaan Manufaktur 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan bagi 

perusahaan manufaktur sehingga dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

2.  Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor sebagai acuan 

dalam pengambilan keputusan penanaman modal pada perusahaan 

manufaktur. 
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3.  Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai 

bahan informasi dan refrensi yang mengambil judul yang sama sebagai 

bahan penelitian.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


