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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perekonomian Indonesia yang meningkat setiap tahunya, tidak lepas dari 

kontribusi pasar modal (Bursa Efek Indonesia) yang semakin aktif dalam 

menggerakkan aktivitas perekonomian di Indonesia. Aktivitas di Bursa Efek 

Indonesia ditunjang oleh semakin bertambahnya jumlah emiten penerbit surat 

berharga, khususnya instrumen saham.  Saham merupakan salah satu bentuk 

untuk mendapatkan modal. 

Tapi dalam perkembangan perekonomian suatu Negara, sector infrasuktur 

juga berperan sangat penting, dimana jika sebuah negara memiliki infrastruktur 

yang buruk, maka hampir pasti perekonomiannya juga jelek. . Berdasarkan data 

dari Bappenas untuk tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 82 sebagai 

negara dengan infrastruktur terbaik di dunia, jauh dibawah Malaysia (peringkat 

30), dan hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam (peringkat 83). Meski 

begitu, Indonesia ternyata tetap mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang 

cukup menonjol, yakni 6.5% pada tahun 2011 lalu, lebih tinggi dibanding 5.2% 

milik Malaysia untuk periode yang sama.  

Oleh karena itu, masih banyak investor yang masih meminati saham disektor 

infrakstruktur. Investor dalam melakukan penanaman modal sangat penuh 
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pertimbangan, mereka melihat pontensi perusahaan dan prospek ke depan. Dalam 

hal ini, biasanya investor dapat melihat perkembangan perusahaan melalui 

kinerja perusahaan. 

Dalam melihat kinerja perusahaan, investor dapat menggunakan  kinerja 

keuangannya untuk mengetahui gambaran perusahaan tersebut. Kinerja keuangan 

perusahaan menggambarkan kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan (Fabozzi, 2000:775) dalam Wahyudi (2009). 

Menurut Brigham dan Weston (1995) dalam Aminatuzzahra (2010), arti penting 

kinerja keuangan adalah meliputi : (1) alat skrining awal dalam pemilihan 

investasi, (2) alat perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan perusahaan, (3) 

alat diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, atau masalah-masalah 

lainnya, dan (4) alat untuk menilai manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa informasi kinerja keuangan merupakan indikator yang dibutuhkan oleh 

pihak manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan. 

Selain itu informasi kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan 

investor sebelum melakukan investasi.  

Manajemen perusahaan harus mengatur modal yang optimal agar para 

investor tertarik untuk menanamkan modalnya tersebut. Tujuan manajemen 

struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang 

digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang akan 

memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Kebijakan mengenai struktur 
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modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian-penambahan 

hutang yang dapat memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga 

memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang semakin tinggi 

akibat membesarnya hutang cenderung menurunkan harga saham, tetapi 

meningkatnya tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga 

saham tersebut. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal suatu perusahaan 

perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. 

Teori struktur modal bertujuan memberikan landasan berpikir untuk 

mengetahui struktur modal yang optimal. Suatu struktur modal yang optimal 

dikatakan apabila dengan tingkat risiko tertentu dapat memberikan nilai 

perusahaan yang maksimal. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada 

pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dalam kaitannya 

dengan struktur modal ini, nilai perusahaan bisa diukur dengan harga saham atau 

biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh sumber dana 

yang bersangkutan.  

Faktor lain yang mempengaruhi harga pasar saham adalah ukuran perusahaan 

(firmsize). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset perusahaan (Sutrisno, 

2001: 256). Menurut Edward et al. (2002: 25-237) dalam Sofilda dan Subaedi 

(2006), faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar saham adalah ukuran 

perusahaan dan karakteristik kepemilikan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan. Semakin besar ukuran 
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perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva maka harga saham perusahaan 

akan semakin tinggi, sedangkan jika ukuran perusahaan semakin kecil maka 

harga saham perusahaan akan semakin rendah. 

Dalam hal ini kinerja saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, struktur 

modal dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu sesuai uraian diatas, maka penulis 

tertarik mengangkat permasalahan tentang  kinerja saham dan struktur modal dan 

ukuran perusahaan dengan memberi judul “PENGARUH KINERJA 

PERUSAHAAN,  STRUKTUR MODAL dan UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP KINERJA SAHAM ( studi kasus perusahaan infrakstuktur, utilitas 

dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap kinerja saham pada 

perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap kinerja saham pada 

perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 
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3. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap kinerja saham pada 

perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap kinerja saham pada 

perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

5. Apakah Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh terhadap kinerja saham pada 

perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

6. Apakah ROE, ROA, NPM, PER dan Size secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja saham pada perusahaan infrakstuktur, utilitas dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang terla dikemukan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA)  terhadap kinerja 

saham  pada perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  
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2. Untuk menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE ) terhadap kinerja 

saham pada perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin(NPM terhadap kinerja 

saham pada perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Price Earning Ratio (PER)  terhadap kinerja 

saham pada perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan  (Size) terhadap kinerja 

saham pada perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE ), Net Profit Margin(NPM) dan Price Earning Ratio (PER),Ukuran 

Perusahaan (size)  terhadap kinerja saham pada perusahaan infrakstuktur, 

utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis  

1) Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

pembaca dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE ), Net Profit 
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Margin(NPM) dan Price Earning Ratio (PER), Ukuran Perusahaan 

(Size)  terhadap kinerja saham pada perusahaan infrakstuktur, utilitas 

dan transportasi 

2) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam manajemen keuangan 

terutama menyangkut dengan penelitian mengenai pengaruh Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE ), Net Profit Margin(NPM) dan 

Price Earning Ratio (PER), Ukuran Perusahaan (Size) terhadap kinerja 

saham saham pada perusahaan infrakstuktur, utilitas dan transportasi  

2. Manfaat Praktis  

1) Bagi Investor, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk 

melakukan investasi di perusahaan infrakstuktur, utilitas dan 

transportasi  

2) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan 

dan masukan bagi pemimpin perusahaan infrakstuktur, utilitas dan 

transportasi   dalam rangka pengambilan langkah – langkah kebijakan 

dalam meningkatkan profitabilitas bank pada masa yang akan datang. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang dapat digunakan 

sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan 

diuji. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang kerangka pemikiran, definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai analisis data dan interpretasi hasil 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran pada penelitian ini. 

 


