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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan surat berharga 

jangka panjang baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham).  

Di pasar modal Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang memperdagangkan 

sahamnya yang dibagi dalam beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor 

pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri 

barang konsumsi, sektor properti dan real estate, sektor infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan, jasa dan investasi, dan manufaktur. 

Sektor-sektor tersebut juga terdiri dari beberapa sub sektor. 

Investasi adalah suatu komitmen penetapan dana pada satu atau beberapa obyek 

investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

Dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang diinvestasikan adalah hasil 

dan risiko. Dua unsur ini selalu mempunyai hubungan timbal balik yang sebanding. 

Umumnya semakin tinggi risiko, semakin besar hasil yang diperoleh dan semakin 

kecil risiko semakin kecil pula hasil yang akan diperoleh. 

Kinerja perusahaan akan menentukan tinggi rendahnya harga saham di pasar 

modal. Namun pada kenyataannya, beberapa  investor belum memahami hubungan 

antara kinerja keuangan dengan harga saham. Investor yang rasional pada saat akan 

melakukan investasi biasanya akan melakukan analisis terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Artinya, investor akan melihat bagaimana 

kinerja perusahaan tersebut, harga pasar saham dapat memberikan penilaian yang  
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obyektif  mengenai nilai investasi pada perusahaan oleh karena itu harga saham 

merupakan harapan bagi investor (Nurmalasari, 2007). 

Laporan keuangan merupakan informasi yang dibutuhkan dalam menilai kinerja 

keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar 

untuk pengambilan keputusan bagi para investor. Bagi pihak manajemen, pengukuran 

kinerja diperlukan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan kinerja keuangan yang ada, manajemen dapat menentukan dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Kelangsungan hidup perusahaan dapat dinilai dari kondisi fundamental perusahaan. 

Dapat dikatakan, perusahaan seperti itu memiliki manajemen dan kinerja keuangan 

yang baik. Perusahaan yang bermasa depan cerah adalah perusahaan-perusahaan yang 

secara berkelanjutan mampu memperoleh laba dan membagikan deviden bagi investor 

(Wild J dan Sumbramannyam, 2010) 

Informasi yang diperlukan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi 

adalah laporan keuangan.Investor membutuhkan informasi – informasi keuangan 

dalam melakukan analisis mengenai kondisi keuangan perusahaan sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan 

keuangan perusahaan akan berguna dalam peramalan analisis saham. Karena itu 

publikasi laporan keuangan yang di keluarkan perusahaan merupakan saat – saat yang 

investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan, salah satu faktor pertimbangan 

untuk membeli dan menjual saham. 

Rahman (2007) meneliti tentang pengaruh EPS, ROE dan DTA terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa variabel Earning Per Shere (EPS), Return On Equity (ROE), 
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dan Debt To Total Asset (DTA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur. 

Nathaniel (2008) meneliti tentang pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Earning 

Per Ratio (EPS), Net Profit Margin (NPM), Price to Book Value (PBV) terhadap 

Return saham manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Earning Per Shere (EPS), Net Profit 

Margin (NPM), dan Price to Book Value (PBV)  mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

Maimunah (2009) meneliti tentang pengaruh Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesi (studi pada perusahaan Food dan Baverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variable (ROA, ROE, dan EPS) 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham dilakukan dengan pengujian f-test. 

Secara parsial variabel Earning Per Share (EPS) , Return On Equity (ROE) 

berpengaruh terhadap harga saham namun Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh. 

Kristiningtyas (2013) meneliti tentang pengaruh Earning Per Share (EPS), Return 

On Equity (ROE), dan Return On Asset (ROA) terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan 

Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham di 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini di tetapkan topik 

sekaligus sebagai penelitian lebih lanjut, maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS),  NET PROFIT MARGIN (NPM), 
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RETUN ON EQUITY (ROE), DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP 

HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian (research question) sebagai berikut: 

1. Apakah  Earning Per Share (EPS)  berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah  Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah  Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah  Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menilai pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menilai pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menilai pengaruh  Return On Asset (ROA) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menilai pengaruh  Return On Equity (ROE) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, secara teori diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang pengaruh Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Return On Asset 

(ROA), dan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham. 

 

 

 

 




