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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pasar modal merupakan suatu kegiatan atau sarana penghubung antara 

investor dengan perusahaan–perusahaan atau lembaga instansi yang ada. Pasar 

modal juga sebagai lembaga pemupukan modal dan mobilisasi dana, dimana 

pasar modal akan memberikan hasil seperti yang di harapkan, apabila pasar 

modal itu efisien. Pasar modal yang efisien dapat mendukung perkembangan 

ekonomi karena adanya alokasi dana dari sektor yang kurang produktif ke 

sektor yang lebih produktif.  

Pasar modal dapat memperkokoh struktur permodalan di dunia usaha, 

karena dunia usaha dapat mengatur kombinasi sumber pembiayaan 

sedemikian rupa sehingga mencerminkan paduan sumber pembiayaan jangka 

panjang dan jangka pendek (Jusuf, 2002). Berdasarkan pertimbangan tersebut 

di atas, pasar modal harus menciptakan suatu mekanisme yang dapat 

melindungi kepentingan pihak surplus dana (investor), yaitu dengan 

memberikan informasi yang lengkap dan benar, sehingga dapat memahami 

secara menyeluruh keadaan emiten bursa efek dari berbagai aspek, terutama 

aspek keuangan, serta perkembangan aktivitas di bursa efek. Sejalan dengan 

semakin pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia maka laporan 

keuangan menjadi sangat penting.  
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Bagi investor informasi akuntansi merupakan data dasar dalam 

melakukan analisis saham serta untuk memprediksi prospek earning di masa 

datang. Pada saat ini pasar modal indonesia terbilang bagus karena adanya 

program pengampunan pajak (tax amnesty). Peningkatan investor masih 

sangat di perlukan dengan di dukung sosialisasi dan edukasi agar para investor 

lokal dapat menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri. Sektor perbankan adalah 

salah satu bagian dari suatu sistem keuangan yang memegang peranan peting 

dalam suatu perekonomian.  

Tingkat kesehatan bank merupakan aspek yang sangat peting yang 

harus diketahui oleh bank dan para stakeholder. Tingkat kesehatan bank tidak 

hanya mencerminkan kinerja keuangan bank saja melainkan dapat juga 

mencerminkan manajemen perusahaan. Menurut Esti (2013) semakin baik 

tingkat kesehatan bank maka semakin baik pula perubahan harga saham 

perusahaan perbankan dalam pasar saham. Perubahan harga saham ini dapat 

dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, apabila kinerja perusahaan perbankan 

baik maka nilai perusahaan akan tinggi.  

Para investor melakukan penilaian kerja perusahaan dengan melihat 

kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang di miliki agar 

menjadi suatu keuntungan. Oleh karena itu, jika dilihat dari kinerja 

keuangannya bagus maka para investor akan menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut dengan keyakinan akan memperoleh keuntungan dari 

penanaman modal tersebut. Penilaian kinerja keuangan perusahaan yang 
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digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari investasi–investasi yang ada disebut rasio 

profitabilitas.  

Profitabilitas merupakan salah satu tujuan yang paling penting dari 

sebuah perusahaan komersial sehingga bahwa suatu perusahaan bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan selama kinerja kegiatan mereka. Sama seperti 

perusahaan komersial lainnya, bank beroperasi untuk mendapatkan 

keuntungan perbankan sektor namun, memiliki karakteristik khas tertentu 

berkontribusi banyak terhadap perekonomian. Tingkat profitabilitas pada 

analisis fundamental dapat di ukur menggunakan beberapa aspek yaitu ROE 

(Return On Equity), ROA (Return On Asset), ROS (Return On Sales), EPS 

(Earning Per Share).  

Didalam melakukan investasi di pasar modal para investor sangat 

memerlukan informasi–informasi tentang variabel–variabel yang 

mempengaruhi fluktuasi harga saham dan untuk mengetahui hubungan 

variabel–variabel tersebut. Pada saham terdapat dua model analisis, yaitu : 

model analisis fundamental dan model analisis teknikal. Disini yang dimaksud 

model analisis fundamental adalah model analisis harga saham yang paling 

sering digunakan. Sedangkan model analisis teknikal ini digunakan untuk 

memprediksi harga saham berdasarkan masa lalu dari perusahaan tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012 

Sampai Dengan Tahun 2015”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar  belakang masalah yang telah di uraikan di atas 

maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015 ? 

2. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga 

saham   perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2015 ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga 

saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2015 ? 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembang ilmu ekonomi sebagai sumber bacaaan atau referensi yang 

akan memberikan informasi mengenai rasio profitabilitas terhadap harga 

saham. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan 

kontribusi sebagai berikut: 

a. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di pasar modal 

dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas untuk 

memprediksi harga saham. 

b. Bagi Perusahaan  

Dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui informasi 

tentang rasio profitabilitas yang digunakan untuk memprediksi 

harga saham, sehingga dapat meningkatkan harga perlembar saham 

yang dimiliki perusahaan. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk penelitian selanjutnya. 

d. Bagi Penulis  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

menerapkan teori yang telah di dapatkan di FEB UMS. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi ini ditulis dalam penelitian ini agar pembahasan 

lebih runtut dan teratur. Sistematika skripsi ini terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini tinjauan pustaka menguraikan pembahasan secara terperinci 

tentang : Rasio profitabilitas perusahaan, pengertian harga saham, variabel-

variabel yang digunakan (ROA dan ROE), dan berikutnya mempelajari 

kerangka penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil serta pembahasan analisis rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.  

BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini berisi simpulan dari pembahasan skripsi, keterbatasan 

penelitian, dan saran–saran bagi peneliti selanjuatnya maupun subjek lainnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


