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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan 

sebagian negara. Negara modern bahkan menjadikan kegiatan pasar modal 

sebagai tolak ukur kinerja yang dicapai. Dewasa ini pasar modal Indonesia 

berkembang sangat pesat kemajuan yang dicapai oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) semakin mengukuhkan posisi pasar modal sebagai alternatif 

pembiayaan investasi menguntungkan di samping cara konvensional (Kredit 

Perbankan). Bursa efek memiliki peranan penting dalam menyampaikan 

berbagai informasi mengenai kinerja perusahaan. Berbagai informasi tersebut 

digunakan oleh para pelaku pasar modal sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan, juga digunakan oleh para investor untuk melakukan 

penilaian terhadap perusahaan. 

Harga saham yang dikemukakan oleh Hartono (2016 :188) adalah sebagai 

berikut Harga Saham adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yang secara dasar ditentukan oleh 

pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal. Harga saham akan terbentuk dari adanya 

transaksi di pasar modal yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Harga saham yang berlaku di 

bursa efek adalah suatu harga yang selalu mengalami fluktuasi atau berubah – 
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ubah sewaktu waktu bisa naik maupun bisa turun. Investor harus pandai – 

pandai dalam menganalisis harga saham karena jika salah, maka investor akan 

mengalami kerugian yang tidak sedikit. Untuk itu investor tidak boleh hanya 

berfokus kepada laba bersih saja, tetapi juga harus dilakukan analisis terhadap 

laporan keuangan emiten karena tidak hanya laba bersih saja yang 

mempengaruhi saham tetapi ada faktor – faktor lain salah satu diantaranya 

adalah CurrentRatio, Return On Asset, Return, DebttoEquityRatio dan Net 

Profit Margin. 

Debtto Equity Ratioatau DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau 

rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas 

dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan 

yang harus berada pada jumlah yang proporsional. Selain itu, Debtto Equity 

Ratio ini juga biasa disebut rasio leverage atau rasio pengungkit Dimana rasio 

ini digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang ada 

dalam perusahaan. 

Profitabilitas modal sendiri dalam hal ini adalah pengembalian atas 

ekuitas saham biasa yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang 

dihasilkan dari investasi pemegang saham. Investasi memandang bahwa 

Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) merupakan indikator 

untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam melakukan tugasnya yakni 

menghasilkan modal yang maksimal. Returnonequity atau sering disebut 

rateofreturnonnetwork merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

dalam memperhitungkan profitabilitas perusahaan independent terhadap dana 
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yang dipakai. ROE secara eksplisit menganalisis profitabilitas perusahaan 

bagi pemilik saham biasa. Adapun pendapat para ahli sebagai berikut: 

Menurut Gitman (2012) bahwa Returnoncommonequity 

measuresthereturnearnedonthecommonstockholdersinvestment in thefirm.” 

Artinya bahwa returnonequity secara umum mengukur pengembalian yang 

diperoleh atas investasi pemegang saham biasa di perusahaan. 

Sejumlah emiten tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

merasakan dampak negatif penurunan harga komoditas selama semester 

I/2012 akibat berkurangnya permintaan ekspor. Data Kementerian 

Perdagangan menunjukkan ekspor batubara turun 19% menjadi 137 juta ton 

pada semester pertama tahun ini. Angka tersebut setara dengan 74,4% dari 

produksi batubara nasional yang mencapai 184 juta ton. Perusahaan batubara 

termasuk PT Adaro Energy Tbk, terpaksa merevisi target produksi tahunan 

sebesar 5% akibat volume penjualan paruh pertama tahun ini merosot ke 

23,69 juta ton dibandingkan 24,02 juta ton pada periode sama 2011."Kami 

turunkan produksi karena suplai melimpah tidak sebanding dengan 

permintaan dari luar negeri. Hal ini yang menyebabkan penurunan harga 

tetapi kami tidak mau jual harga rendah, maka target kami revisi," ujar 

DevindraRatzarwin, corporatesecretaryAdaro Energy. Harga batubara acuan 

(HBA) yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral juga 

tercatat mengalami penurunan selama 6 bulan pertama. PT Atlas Resources 

Tbk juga merasakan dampak negatif yang tercermin pada penurunan laba 

bersih menjadi US$847.000 selama semester I/2012. Perolehan tersebut anjlok 
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64,4%% dari US$2,38 juta pada periode sama tahun lalu. Penurunan laba 

bersih juga dialami oleh PT Pertambangan Batubara Bukit Asam Tbk akibat 

penumpukan pasokan dan harga komoditas yang lebih rendah.Selama 6 bulan 

pertama 2012, emiten berkode PTBA itu meraup laba bersih senilai Rp1,56 

triliun, turun 3% dari Rp1,61 triliun pada periode sama tahun lalu.Pada saat 

yang sama, penjualan batubara PT Indika Energi anjlok 56,3% menjadi 

US$7,96 juta pada semester I/2012, dibandingkan US$18,23 juta pada periode 

sama tahun lalu. Begitupun Selama semester pertama 2012, pendapatan 

emiten berkode INCO itu tercatat turun 41% menjadi US$425 juta dan laba 

bersih turun 98% menjadi US$5.5 juta. 

Dengan adanya penurunan laba bersih tersebut turut berdampak pada 

kinerja perusahaan terutama dalam pengembalian investasi kepada investor 

yang menyebabkan harga saham mengalami penurunan. Fenomena lainya 

harga batu bara di pasar internasional, hal ini tentu mendorong harga saham 

emiten tambang memerah. Bahkan indeks sektor pertambangan turun 1,65% 

ke level 1.410, Pelemahan harga batu bara tersebut mendorong sejumlah harga 

saham emiten tambang pada perdagangan Senin (2/10/2017) di Bursa Efek 

Indonesia melemah. Senior Analis PT BinaarthaSecurities Reza Priyambada 

menilai sentimen yang ada di pasar memang pergerakan harga komoditas 

turun sehingga turut mempengaruhi pergerakan emiten tambang. Hanya saja, 

dia menilai turunnya harga saham tambang juga disebabkan adanya 

kekhawatiran pasar terkait situasi di Spanyol. Menurutnya, situasi di Spanyol 

membuat nilai tukar Euro melemah terhadap dolar AS. “Dengan menguatnya 
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dolar AS, pelaku pasar lebih cenderung memilih dolar AS ketimbang 

instrumen lainnya sehingga memicu aksi jual. Bisnis.com (2/10/2017). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sekar Salma Salsabila (2017) yaitu “Pengaruh CurrentRatio (CR), Return On 

Equity (ROE), Debtto Equity Ratio (DER), Dan Net Profit Margin (NPM) 

Terhadap Harga Saham Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)” yang 

memberikan hasil bahwa Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap 

Harga Saham Perusahaan. Sedangkan variabel lain yaitu CurrentRatio (CR), 

Debtto Equity Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh CurrentRatio 

(CR), Return On Asset (ROA), Debtto Equity Ratio (DER) dan Net Profit 

Margin (NPM) terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah CurrentRatio(CR) berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah Return On Asset(ROA) berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah Debtto Equity Ratio(DER) berpengaruh terhadap harga saham? 
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4. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penulisan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis apakahCurrentRatio (CR) berpengaruh terhadap 

Harga saham 

2. Untuk menganalisis apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap 

harga saham. 

3. Untuk menganalisis apakah Debtto Equity Ratio (DER) berpengaruh 

terhadap harga saham. 

4. Untuk menganalisis apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

terhadap harga saham. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai bukti: 

1. Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi para pelaku usaha dan investor untuk dapat 

mempertimbangkan CurrentRatio, Return On Assets, Debtto Equity 

Ratio, dan Net Profit Margin dalam menetapkan harga saham dan 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi.  
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2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi 

dalam penelitian akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang akan meneliti tentang CurrentRatio, Return On Assets, 

Debtto Equity Ratio, dan Net Profit Margin. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang 

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

sistematika. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam kajian pustaka terdiri atas  landasan teori itu sebuah konsep 

dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam 

penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian 

yang akan dilakukan, penelitian terdahulu itu upaya peneliti untuk mencari 

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk 

penelitian selanjutnya memiliki kajian terdahulu membantu penelitian dapat 

memposisikan penelitian serta menunjukkanorisinalitas dari penelitian. 

Kerangka pemikiran itu suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar 

alur logika berjalannya sebuah penelitian, dan pengembangan Hipotesis juga 

bisa dikembangkan dengan menggunakan teori karena memverifikasi teori 
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tersebut di fenomena yang ada. Hipotesis perlu dikembangkan dengan 

penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari 

riset adalah untuk menemukan teori yang baru. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian ini menjelaskan tentang metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri atas metode penelitian, 

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

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian itu proses pengaturan dan pengelompokan secara baik 

tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran 

peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu 

hipotesis sehingga terbentuk sebuah prinsip-prinsip umum atau 

teori.Menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang kemudian 

diolah sesuai metode pada bab sebelumnya.Bisa juga sebuah proses 

pemeriksaan, pembersihan, transformasi dan pemodelan data dengan tujuan 

menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan 

mendukung pengambilan keputusan. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah dalam studi dan kebijakan selanjutnya. 

 


