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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh 

perusahaan untuk memperoleh tambahan dana selain lembaga keuangan Bank. 

Pasar modal memberi fasilitas kepada perusahaan untuk mengumpulkan dana dari 

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan ingin menggunakan dananya untuk 

meningkatkan kemampuan finansialnya. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu 

menerbitkan surat berharga berupa saham ataupun surat hutang (obligasi) yang bisa 

diperdagangkan dalam pasar modal. Pihak yang akan memberikan dana, yaitu 

investor tentu membutuhkan banyak informasi untuk memutuskan memberikan 

dananya atau tidak, ataupun untuk mengambil kembali pendanaan yang telah 

diberikan atau tidak. Salah satu informasi penting yaitu mengenai harga saham.  

Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar modal pada waktu 

tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang 

begitu cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam 

hitungan detik. Naik dan turunnya harga saham perusahaan banyak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor, salah satunya adalah elemen-elemen pada laporan keuangan 

khususnya elemen mengenai laba. Laba yang merupakan salah satu indikator 

kinerja perusahaan nampaknya masih menjadi acuan utama investor dalam 

membeli ataupun melepas saham. Seperti yang tertulis dalam artikel CNBC 

Indonesia (www.cnbcindonesia.com), harga saham PT Tower Bersama 

Infrastructure Tbk dan PT XL Axiata tercatat turun dikarenakan kinerja keuangan 

yang mengecewakan. Kinerja keuangan periode kuartal III tahun 2018 kedua 
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perusahaan tersebut dinilai mengecewakan karena PT Tower Bersama 

Infrastructure Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 623,45 miliar, yang mana 

mengalami penuruan 4,11% dibandingkan laba bersih pada periode sama tahun 

sebelumnya (Saragih, 2018). Sementara PT XL Axiata membukukan rugi bersih 

sebesar Rp 144,81 miliar, padahal pada periode sama tahun sebelumnya mencatat 

laba bersih sebesar Rp 238,06 miliar. 

Investor memiliki pengaruh terhadap manajemen perusahaan untuk 

mengelola dananya. Hasil pengelolaan dana investor merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dan kinerja keuangan 

perusahaan yang akan mempengaruhi investor apakah akan menanamkan modalnya 

atau tidak. Hal ini yang akan menyebabkan naik atau turunnya harga saham 

perusahaan. Untuk mengetahui profitabilitas atau laba serta pengembalian yang 

mungkin diperoleh investor, diperlukan analisis laporan keuangan perusahaan. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, investor dapat 

mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dalam mendapatkan laba. Analisis 

kinerja keuangan yang dilakukan tersebut bisa mempengaruhi kebijakan atau 

keputusan investor dalam menginvestasikan dananya.  

Kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio-rasio keuangan. Salah 

satu rasio yang bisa digunakan yaitu rasio profitabilitas yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari operasional yang telah 

dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas terdiri dari rasio Operating Profit 

Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), Return on 

Equity (ROE), dan Return on Asset (ROA). OPM digunakan untuk mengukur 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih. 

NPM merupakan rasio yang membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih. 

Sementara GPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan meminimalkan beban pokok penjualan untuk menghasilkan laba kotor. 

Kemudian ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memanfaatkan ekuitasnya dalam menghasilkan laba. ROA merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memanfaatkan 

asetnya dalam menghasilkan laba. 

Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pengaruh rasio Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity 

Ratio (DER), serta Earning per Share (EPS) terhadap harga saham. Rasio tersebut 

dipilih karena menurut peneliti bisa menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. 

Rasio-rasio tersebut berhubungan dengan pendapatan perusahaan dan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya serta bagaimana perusahaan 

memanfaatkan aset dan modal yang dimiliki dalam memperoleh pendapatan. Harga 

saham yang digunakan dalam penelitian adalah harga saham setelah publikasi 

laporan keuangan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai pengaruh ROA, 

ROE, NPM, DER, serta EPS terhadap harga saham menunjukkan hasil yang 

berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Takarini dan Hendrarini 

(2011), memiliki kesimpulan bahwa ROE, NPM, dan EPS tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Kemudian Pratama dan Erawati (2015) menyatakan bahwa 

ROE dan EPS berpengaruh terhadap harga saham. Suselo dkk. (2015) menyatakan 
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bahwa ROA berpengaruh dan DER tidak berpengaruh terhadap harga saham. Egam 

dkk. (2017) menyatakan bahwa ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Sementara Ahmad dkk. (2018) menyatakan bahwa NPM dan DER 

berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian 

terdahulu tersebut, penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan khususnya rasio 

profitabilitas terhadap harga saham masih banyak menunjukkan hasil yang berbeda-

beda meskipun rasio yang digunakan sama. Sehingga masih diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk membuktikan pengaruh rasio-rasio keuangan tersebut terhadap 

harga saham.  

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan jasa yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2017. Perusahaan jasa terdiri dari empat sektor, yaitu 

sektor property dan real estate, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor 

perdagangan, jasa, dan investasi, dan sektor keuangan. Namun dalam penelitian ini 

sektor keuangan tidak dimasukkan, dengan mempertimbangkan banyak sekali 

regulasi dalam sektor keuangan yang dapat mempengaruhi harga saham. Pemilihan 

objek perusahaan jasa dilakukan karena belum banyak penelitian mengenai topik 

ini yang dilakukan terhadap perusahaan jasa. Penelitian sebelumnya lebih banyak 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek ataupun indeks saham tertentu 

seperti LQ45 dan Jakarta Islamic Index. Kemudian dalam artikel yang termuat 

dalam situs portal berita Kontan, sektor jasa dinyatakan bisa menjadi pendorong 

ekonomi Indonesia. Karena sektor jasa berkontribusi sebesar 51,8% terhadap PDB 

dibandingkan sektor industri yang hanya berkontribusi 19,8%. Dengan data 

tersebut, sektor jasa memiliki peluang besar untuk mendorong perekonomian 
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Indonesia (Prima, 2018). Kemudian alasan lain dipilihnya perusahaan jasa sebagai 

objek dalam penelitian ini adalah karena perusahaan jasa memiliki suatu ciri khas 

yaitu tidak adanya akun persediaan. Tetapi perusahaan tetap melakukan pembelian 

supply untuk operasional perusahaan jasa. Pembelian supply dalam perusahaan jasa 

ini juga mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan karena pasti akan 

mengurangi jumlah laba yang diperoleh perusahaan saat perusahaan melakukan 

pembelian supply. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah return on asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah return on equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah net profit margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham? 

4. Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham? 

5. Apakah earning per share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membuktikan secara empiris bahwa return on asset (ROA), return on equity 

(ROE), net profit margin (NPM), debt to equity ratio (DER), serta earning per 

share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah sumber pengetahuan mengenai pengaruh rasio-rasio keuangan 

terhadap harga saham perusahaan. 

b. Sebagai tambahan sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Investor maupun calon investor lebih mudah memahami bagaimana 

informasi keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan sehingga 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan. 

b. Investor maupun calon investor dapat melakukan perhitungan rasio 

keuangan dalam salah satu cara pengambilan keputusan. 

  




