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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pasar modal semakin banyak dijumpai di berbagai negara,

salah satunya adalah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pasar modal

memiliki peranan besar bagi perekonomian suatu negara sebagai alternatif

pendanaan bagi perusahaan sehingga memungkinkan alokasi sumber dana

secara optimal dan menjadi wahana investasi bagi investor.

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat

berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi dengan memakai jasa

para perantara pedagang efek. Pasar modal membuat perusahaan akan lebih

mudah memperoleh dana sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sektor dapat

ditingkatkan (Anoraga dan Pakarti, 2003:7).

Salah satu instrumen pasar modal yang paling sering diperdagangkan

adalah saham. Bahkan saat ini dengan semakin banyaknya emiten yang

mencatatkan sahamnya di bursa efek, perdagangan saham semakin marak dan

menarik para investor untuk terjun dalam jual beli saham (Anoraga dan

Pakarti, 2003:58). Bursa efek yang mengatur transaksi pembelian dan

penjualan saham di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya harga barang pada pasar tradisional yang dapat

mengalami fluktuasi, harga saham yang diperdagangkan di pasar modal juga

mengalami fluktuasi. Namun tidak seperti harga barang yang diperdagangkan
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di pasar tradisional yang cenderung konstan dan hanya berubah karena kondisi

tertentu seperti perubahan harga musiman, harga saham yang diperdagangkan

di pasar modal dapat naik ataupun turun dalam hitungan menit.

Harga saham di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan

dan penawaran. Pada saat permintaan atau pembelian saham meningkat, maka

saham tersebut akan cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak

orang menjual saham, maka harga saham tersebut cenderung akan mengalami

penurunan (Anoraga dan Pakarti, 2003:60).

Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak merupakan pasar

potensial bagi bisnis wholesale dan retail. Bisnis wholesale dan retail modern

dengan format hypermarket, supermarket dan minimarket semakin

berkembang dan tumbuh dengan pesat menyusul maraknya pembangunan

mall atau pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Sehingga perkembangan

profit untuk sektor wholesale dan retail akan diprediksi terus meningkat setiap

tahunnya (wordpress.com).

Investor seringkali melakukan investasi pada perusahaan yang

mempunyai profit yang cukup baik karena menunjukkan prospek yang cerah

sehingga investor tertarik untuk berinvestasi. Informasi laba perusahaan dapat

dilihat dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang

baik akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik pula, sehingga akan

mempengaruhi harga saham. Rasio keuangan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari Return on Asset

(ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). Adapun data
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perkembangan laba dan harga saham pada sektor wholesale dan retail terlihat

pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Laporan Laba Tahunan dan Harga Saham Perusahaan
Wholesale dan Retail

(dalam Rupiah)
No Sektor Tahun Laba Tahun Harga Saham

1. Wholesale
dan Retail

2009 155.594.408.233 2010 1121,00
2010 208.237.658.679 2011 1894,00
2011 210.134.907.635 2012 2554,00
2012 263.863.084.675 2013 2254,00
2013 326.599.325.757 2014 1970,00

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pada sektor wholesale dan retail tidak

selalu menunjukkan pertumbuhan pada harga saham meskipun laba

perusahaan mengalami kenaikan. Hal tersebut terlihat tahun 2012 dan 2013

pada saat laba sektor wholesale dan retail mengalami kenaikan harga

sahamnya justru mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan

pernyataan (Husnan, 2001:317) yang menjelaskan jika kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, harga saham akan

meningkat. Dengan kata lain, profitabilitas akan mempengaruhi harga saham.

Harga saham merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan

investor mengenai nilai investasi pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu,

harga saham merupakan harapan investor sebagai pengambilan keputusan

dalam berinvestasi. Tinggi rendahnya harga saham akan dipengaruhi oleh

kinerja perusahaan yang bersangkutan di antaranya melihat dari laba

perusahan. Adanya permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji

ulang dan menganalisa lebih lanjut mengenai hubungan rasio profitabilitas

terhadap pergerakan harga saham.
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Wholesale dan Retail yang

Tercatat di Bursa Efek Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio profitabilitas yang terdiri dari variabel Return on Assets

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

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan wholesale dan

retail yang tercatat di BEI?

2. Variabel manakah yang terdiri dari variabel Return on Assets (ROA),

Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) yang paling

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan wholesale dan

retail yang tercatat di BEI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian adalah

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas yang terdiri dari

variabel Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net
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Profit Margin (NPM) terhadap harga saham pada perusahaan

wholesale and retail yang tercatat di BEI.

b. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh

terhadap harga saham pada perusahaan wholesale and retail yang

tercatat di BEI.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dalam

rangka pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan yang ditetapkan

oleh perusahaan.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon

investor dengan memberikan tambahan wawasan dan informasi dalam

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan

dalam melakukan penelitian yang sama ataupun untuk penelitian lebih

lanjut. Serta dapat menjadi referensi dalam penyusunan karya tulis,

makalah, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi.


