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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting pada suatu negara 

dalam kegiatan perekonomian. Pasar modal juga menjadi salah satu bentuk 

kemajuan pada ekonomi suatu negara, karena pasar modal dapat 

menghasilkan sumber dana bagi perusahaan. Dengan adanya pasar modal di 

suatu negara selain mempermudah perusahaan-perusahaan untuk memperoleh 

dana, pasar modal juga dapat mendukung dalam melakukan kegiatan 

ekonomi diberbagai sektor, sehingga kegiatan ekonomi diberbagai sektor 

dapat ditingkatkan dengan baik. 

Dalam ekonomi, peran pasar modal sangat penting. Fungsi pasar modal 

yang baik sangat penting dalam ekonomi kontemporer, untuk mencapai 

pemindahan sumberdaya moneter yang efisiensi dari mereka yang 

menghemat uang untuk mereka yang membutuhkan modal dana yang berhasil 

menawarkan pemanfaatan superior, pasar modal dapat mempengaruhi secara 

signifikan kualitas keputusan investasi. Di dalam mekanisme yang spesifik 

untuk pasar modal mekanisme pembiayaan ekonomi adalah yang paling 

penting, walaupun adanya anjungan mekanisme yang saling terkait dan 

berkontribusi pada fungsi pasar modal dengan baik (Fabozzi, et al, 1994).    

 Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal yang ada di 

Indonesia yang telah menjadi alternatif dan disukai perusahaan untuk 

memperoleh dana. Berkembangnya bursa efek disamping dapat dilihat dari 
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semakin banyaknya anggota bursa, juga dapat dilihat dari perusahaan-

perusahaan dalam memberikan harga saham yang diperdagangkan. Perubahan 

yang  ada pada harga saham dapat memberi petunjuk tentang kegairahan dan 

keleluasaan aktivitas yang dilakukan pada pasar modal serta pemodal dalam 

menjalankan transaksi jual beli saham (Dewi, 2015).  

Pasar modal di Indonesia harus bisa meyakinkan setiap investor yang 

jelas belum mengetahui dengan pasti bagaimana hasil yang akan diperolehnya 

dalam investasi yang di lakukan pada pasar modal di Indonesia. Analisis 

keuangan merupakan salah satu instrumen analisa bagi perusahaan yang 

ditunjuk untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan pada suatu 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan analisa keuangan ini dapat diketahui 

kekuatan dan kelemahan perusahaan dibidang keuangan (Putra dan 

Kindangen, 2016).  

Menurut Husnan (2013) dalam Watung dan Ilat (2016) saham 

merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (pihak yang 

memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau 

kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai 

kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. 

Menerbitkan saham merupakan salah satu pihak perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan 

instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham 

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik, pada harga saham. 
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Harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi 

pendanaan (termasuk deviden) dan pengelolaan asset (Martono dan D Agus, 

2004). Harga saham berubah dari waktu kewaktu  seiring dengan perubahan 

kondisi dan informasi baru yang didapatkan investor tentang prospek 

perusahaan (Brigham dan Houstom, 2010) sehingga informasi yang didapat 

investor berupa laporan keuangan.  

Laporan keuangan pada suatu perusahaan merupakan informasi yang 

sangat penting untuk mengukur tingkat kinerja keuangan perusahaan dalam 

melakukan investasi. Keuangan yang biasanya dijadikan dalam manajemen 

perusahaan yang lazim dapat dipergunakan dalam memprediksi saham  yang 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus 

kas. Hal ini tidak relefan apabila tidak menggunakan analisis rasio keuangan 

pada umumnya yang menjadikan alat ukur suatu perusahaan untuk 

mengetahui tingkat kinerja keuangan yang selama periode berjalan apakah 

menguntungkan bagi perusahaan atau sebaliknya merugikan perusahaan 

(Farkan dan Ika, 2012). 

Salah satu kemampuan pada perusahaan untuk memperoleh laba yang 

tinggi dapat dilihat dari rasio-rasio yang menunjukkan kemajuan atau 

kemunduran dari oprasional normal perusahaan tersebut, hal ini dapat dilihat 

salah satu rasio tersebut yaitu rasio net profit margin, dimana rasio net profit 

margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dari pengelolaan harta yang dimiliki yang ditunjukkan dengan 

adanya perputaran operasi perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi 
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dimana suatu nilai dari net profit margin tinggi, akan menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam penghasilan laba yang tinggi, dengan 

demikian hal ini memberikan peluang bagi semua investor untuk dapat 

menanamkan dana pada suatu perusahaan (Dewi dan Hidayat, 2014). 

Selain net profit margin, adanya rasio return on assets juga sangat 

penting untuk pengukuran, dimana rasio tersebut menunjukkan seberapa 

banyak suatu perusahaan telah mendapatkan laba atas aktiva yang sudah 

ditanamkan pada perusahaan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan 

menggunakan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam menjalankan 

suatu aktivitasnya perusahaan juga berupaya untuk mendapatkan laba yang 

maksimal. Semakin tinggi perolehan laba perusahaan maka mencerminkan 

modal sendiri yang diinvestasikan sedikit dibanding dengan modal 

pinjamannya, hal tersebut juga dapat untuk dijadikan pertimbangan bagi 

semua investor yang akan menginvestasikan uangnya di sebuah perusahaan 

(Putra dan Kindangen, 2016). 

Rasio return on equity, juga penting dimana rasio antar laba sesudah 

pajak atau earning after tax (EAT) teradap total modal sendiri (equity) yang 

berasal dari setoran modal pemilik, laba tidak dibagi sehingga cadangan lain 

yang dikumpulkan oleh perusahaan. Rasio  return on equity menunjukkan 

bagaimana suatu perusahaan mengelola modalnya sendiri (equity) secara 

efektif, mengukur tingkat keuntungan investasi yang sudah dilakukan pemilik 

modal sendiri atau pemegang saham. Semakin tinggi tingkat rasio ROE 



5 

 

 

 

semakin efisien suatu perusahaan dalam menggunakan modalnya sendiri 

untuk mendapatkan laba atau pendapatan bersih. ROE digunakan untuk 

mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan 

dalam mendapatkan keuntungan dalam melakukan ekuitas 

(shareholder’equity) yang terdapat pada perusahaan (Sunandes, 2013). 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada 

harga saham sudah dilakukan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut 

serta mengingat harga saham bagi semua pemegang saham atau investor, 

penulis termotivasi untuk menguji kembali beberapa faktor dalam penelitian 

yang terdahulu yang mempengaruhi harga saham untuk melihat pengaruh dan 

jenis hubungannya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Watung dan Ilat, 2016) tentang pengaruh return on 

assets (ROA), net profit margin (NPM) dan earning per share (EPS) terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankkan dibursa efek Indonesia periode 

2011-2015. Adapun variabel yang diuji kembali oleh peneliti yaitu return on 

assets (ROA) dan net profit margin (NPM). Sedangkan yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti variabel earning 

per share (EPS) dengan return on equity (ROE), serta data yang digunakan 

pada penelitian sebelumnya adalah perusahan perbankkan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015 sedangkan pada penelitian ini data yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016. 



6 

 

 

 

B. Perumusahan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu 

rumusan masalah yaitu seabagai berikut: 

1. Bagaimana net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

2. Bagaimana return on assets berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

3. Bagaimana return on equity berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh net profit margin terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh return on assets terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

3. Untuk menganalisis pengaruh return on equity terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonsia (BEI) secara rinci dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-

faktor yang mempengaruhi. 

2. Bagi Investor  

Tingkat profitabilitas dapat dijadika sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi khususnya pada pembelian saham. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat 

mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham. 

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bahan refrensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang deskriptif teori variabel penelitian yang meliputi 

pasar modal, saham, harga saham, analisis laporan keuangan, Net 

Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE), kerangka pemikiran, teori-teori penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, defisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN DATA 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, proses pengambilan sampel, hasil 

analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-

saran yang dapat diberikan oleh penulis tentang penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil penelitian tersebut. 


