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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan 

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual 

beli dan kegiatan terkait lainnya. 

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, 

waran right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, 

dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan 

usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 
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lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. 

Menurut Weston dan Copeland (1998) Saham adalah tanda penyertaan 

modal pada perseroan terbatas seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal 

membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Masyarakat 

pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan spekulator. Investor di sini adalah 

masyarakat yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan 

mendapatkan dividen dan capital gain dalam jangka panjang, sedangkan spekulator 

adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi 

kurs dianggap paling menguntungkan seperti yang telah diketahui bahwa saham 

memberikan dua macam penghasilan yaitu dividen dan capital gain. 

Pada penilitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yang akan 

digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham perusahaan yang listing di 

BEI periode 2014-2018, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas ialah rasio yang bertujuan untuk dapat 

mengetahui kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen 

didalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba 

yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan.Rasio tersebut 

disebut juga dengan rasio rentabilitas. 
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Menurut Syafri (2008), rasio profitabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan didalam mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain-lain.  Profitabilitas sebagai salah 

satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. 

Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang 

diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Sama seperti 

pernyataan Pandia (2012:64) rasio profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan 

dalam mengukur efektivitas perusahaan memperoleh laba. Menurut Defri (2012) 

profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Bagi perusahaan menjaga profitabilitas tetap stabil bahkan 

meningkat sangat penting. Alasannya adalah untuk memenuhi kewajiban kepada 

pemegang saham, untuk meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan 

modal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan 

dana yang dimiliki pada perusahaan. 

Penelititian ini pengukuran profitabilitas dengan menggunakan Return on 

Assets (ROA) yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

aktiva yang dipergunakan. Return On Asset (ROA) adalah bentuk yang paling 

mudah dari analisis profitabilitas dalam menghubungkan laba bersih (EBIT) yang 

dilaporkan terhadap total aktiva. Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari 

rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan atau pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan.  
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Upaya perusahaan untuk meningkatkan pencapaian profit menjadi salah 

satu tujuan yang akan dicapai, hal ini dikarenakan profit merupakan bentuk 

pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang akan memberikan dampak terhadap 

perubahan harga saham yang ditawarkan kepada para investor. Fluktuasi harga 

saham dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kinerja perusahaan. 

Untuk itu, teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis saham ini 

menggunakan analisis fundamental. Kinerja perusahaan ini tercermin dari kinerja 

keuangannya. Aspek yang biasa digunakan investor untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan adalah profitabilitas. Hal ini dikarenakan profitabilitas 

berkaitan erat dengan keuntungan yang diperolehnya. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

Perusahaan sub sektor telekomunikasi adalah perusahaan yang menjalankan 

bisnis di sektor telekomunikasi dan terdaftar pada bursa efek indonesia. Setelah 

berkembangnya era teknologi digital dan berkembangya pasar bisnis 

telekomunikasi beberapa perusahan besar mulai bermunculan dan persaingan pada 

bisnis ini menjadi lebih kompetitif dan hal tersebut memberikan dampak terhadap 

upaya untuk memamksimalkan pencapaian kinerja perusahaan yang ditunjukkan 

dengan pencapaian profitabilitas dan pada akhirnya akan memberikan dampak 

terhadap perubahan harga saham yang ditawarkan kepada investor. Adapun 

perbandingan pencapaian kinerja perusahaan dalam hal ini Return On Asset (ROA) 

dan harga saham yang ditawarkan kepada investor pada perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018 dapat disajikan 

pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Pencapaian Laba Bersih dan Harga Saham pada perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

Tahun 2018 

 

No. Perusahaan Laba Bersih Harga 

Saham 

 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Rp 18.032,00 Rp 3.750,00 

 PT. Indosat Tbk Rp 2.403,80 Rp 1.685,00 

 PT. Bakrie Telecom Tbk Rp -720,6 Rp 50 

 PT. Smartfren Tbk. Rp 3.552,83 Rp 78 

 PT. XL Axiata Tbk Rp 3.280,11 Rp 3.410 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pencapaian laba bersih 

perusahaan akan memberkan dampak terhadap harga saham yang ditawarkan oleh 

perusahaan, dimana dengan semakin tingginya laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan maka akan memberikan dukungan dalam peningkatan harga saham. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah penilitian ini adalah 

sebagai yaitu  Bagaimana pengaruh Return on assets (ROA) terhadap harga saham 

pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return 

on assets (ROA) terhadap harga saham pada perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

manajemen. Yang berkaitan dengan Return on assets (ROA) dan harga saham. 

2. Bagi para investor 

Baik investor potensial atau analis, hasil penelitian ini dapat memberi 

masukan dan informasi mengenai pengaruh rasio profitabilitas terhadap 

harga saham, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk investasi 

dimasa yang akan datang. 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan pengetahuan dan bahan 

penelitian untuk penyempurnaan lebih lanjut.  


