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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi pasar modal berperan penting mendukung 

perekonomian suatu Negara. Pasar modal merupakan sarana pembiayaan dan 

investasi bagi masyarakat pada instrument keuangan. Pasar modal memiliki 

dua fungsi, sebagai fungsi ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas dan 

wahana mempertemukan dua pihak yaitu investor sebagai pihak yang 

berkelebihan dana dan perusahaan (emiten) sebagai pihak yang membutuhkan 

dana. Pasar modal sebagai fungsi keuangan memberikan kesempatan bagi 

pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menanamkan modalnya dengan 

harapan memperoleh hasil (return) dan bagi perusahaan dapat memanfaatkan 

dana tersebut untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

Perkembangan pasar modal mengalami peningkatan tiap tahunnya, 

terbukti dengan pencapaian kapitalisasi pasar saham pada akhir tahun 2010 

mengalami kenaikan sebesar 60,63 persen atau senilai Rp. 3243,8 triliun. 

Rata-rata nilai transaksi saham di tahun 2010 senilai Rp. 4,80 triliun naik 

18,47 persen dari tahun 2009, sedangkan rata-rata frekuensi transaksi saham 

di tahun 2010 mencapai 105,878 kali atau meningkat 21,64 persen. 
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Transaksi jual-beli yang dilakukan pada Bursa Efek, saham 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Penanaman 

modal dalam bentuk saham merupakan suatu jenis investasi yang 

mengandung risiko relatif tinggi maka diperlukan informasi yang 

berhubungan dengan fluktuasi harga saham yang akan dibeli. Fluktuasi harga 

saham penting  diamati  oleh  investor  karena  akan  mempengaruhi tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh. 

Motivasi seseorang berinvestasi adalah untuk mendapatkan 

keuntungan. yang maksimal dengan resiko yang minimal sehingga dapat 

meningkatkan kekayaan mereka dimasa yang akan datang. Seorang investor 

dalam investasi saham akan mendapatkan return (tingkat pengembalian atas 

penyerahan dana oleh investor) berupa deviden dan capital gain, yang 

jumlahnya diharapkan lebih tinggi dari sarana investasi lainnya. Jumlah 

deviden yang dibagikan tergantung pada jumlah keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan sedangkan capital gain keuntungan yang diperoleh jika harga beli 

lebih rendah dari harga jual.  

Jumlah perusahaan go public yang semakin banyak memberikan 

peluang bagi investor untuk memilih perusahaan yang dapat menghasilkan 

keuntungan maksimal bagi dana yang diinvestasikannya. Sebelum melakukan 

transaksi di pasar modal, para investor memerlukan informasi dalam memilih 

investasi yang memberikan keuntungan optimal dengan melakukan penilaian 

saham perusahaan (emiten). Analisis saham dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis 
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fundamental menggunakan informasi fundamental mikro maupun makro 

perusahaan sedangkan analisis teknikal didasarkan pada pergerakan harga 

saham. 

Kegiatan analisis penilaian perusahaan (emiten) melalui laporan 

keuangan merupakan salah satu analisis fundamental yang memberikan 

sumber informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Berdasarkan 

peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), 

para emiten wajib mengeluarkan laporan tahunan agar adanya transparansi 

dalam pengungkapan informasi yang berhubungan dengan kinerja 

perusahaan. Informasi mengenai kinerja perusahaan sangat bermanfaat bagi 

pihak yang berkepentingan terutama bagi perusahaan atau manajemen, 

sebagai penilaian kinerja perusahaan untuk menetapkan kebijakan perusahaan 

dan bagi investor, digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi menjual, mempertahankan dan membeli saham. 

Harga saham menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan 

manajemen perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan 

harga saham yang berasal dari berbagai informasi internal maupun eksternal 

perusahaan, informasi tersebut akan membentuk kekuatan pasar yang 

berpengaruh pada transaksi saham sehingga harga saham akan mengalami 

berbagai kemungkinan kenaikan atau penurunan.  

Salah satu pengelompokkan saham dalam pasar modal di Indonesia 

adalah pengelompokkan saham yang tergabung dalam indeks LQ-45. Indeks 
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saham LQ-45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan 

berdasarkan tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Dipilihnya 

perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam saham indeks LQ-45 menunjukkan 

suatu prestasi bagi perusahaan, dimana prestasi itu ditunjukkan dengan 

kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik. Kinerja perusahaan 

yang baik menyebabkan perusahaan indeks LQ-45 akan banyak diminati para 

investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya. 

Indeks LQ-45 dari tahun ke tahun menunjukkan nilai yang terus 

meningkat. Indeks merupakan indikator pergerakan harga dari seluruh saham 

yang diwakilkannya. Sebagai gambaran nilai indeks perusahaan LQ-45 pada 

Bursa Efek Indonesia tahun 2008 hingga 2010 nampak dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Kinerja Indeks LQ-45  

Tahun 2008 – 2010 

No. Tahun Indeks LQ-45 
1. 2008 270,23 
2. 2009 498,29 
3. 2010 661,38 

Sumber: www.yahoo finance.com 

Seorang investor dalam menanamkan modalnya akan memilih 

perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Peningkatan nilai 

perusahaan dalam investasi saham dapat tercermin dari meningkatnya harga 
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saham dan dapat berdampak positif terhadap kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya didalam perusahaan.  

Fokus utama penilaian prestasi perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mengelola sumberdaya 

dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk melakukan 

pendanaan internal maupun eksternal serta tingkat profitabilitas merupakan 

elemen penting dalam menciptakan nilai perusahaan. 

Para kreditur, pemilik perusahaan, dan khususnya pihak manajemen 

perusahaan akan berusaha meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Peningkatan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba akan 

menjadi daya tarik bagi investor dan calon investor dalam menanamkan 

modalnya ke perusahaan. Penanaman modal oleh investor tersebut akan 

berpengaruh terhadap permintaan saham perusahaan sehingga juga akan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “ Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga 

Saham Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya 

maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana pengaruh 

profitabilitas terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, agar masalah tidak meluas dan menyimpang 

maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:     

1. Analisis yang digunakan adalah analisis fundamental dengan 

menggunakan rasio keuangan berdasarkan profitabilitas yaitu rasio Return 

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

Earning Per Share (EPS). 

2. Objek penelitian yaitu perusahaan yang konsisten tercatat dalam LQ-45 

pada periode tahun 2008-2010. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas 

terhadap harga saham baik secara simultan maupun parsial pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2008-2010. 
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2. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak 

yaitu: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan guna 

meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan dan menetapkan 

kebijakan serta strategi perusahaan. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor      

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan para investor dan calon 

investor  sebagai salah satu bahan referensi dalam pengambilan 

keputusan investasi terutama penanaman modal di Pasar Modal. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, 

referensi, perbandingan, dan juga sumbangan pemikiran bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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