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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam tahun terakhir ini seiring dengan memudarnya pengaruh akibat 

krisis moneter, keadaan perekonomian negara indonesia semakin membaik. 

Namun meskipun demikian, pengaruh dari krisis moneter masih dapat dirasakan 

hingga saat ini, salah satunya mempengaruhi dunia perdagangan bursa saham 

perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan perbankan. Ditambah lagi 

persaingan yang ketat terutama perusahaan perbankan dalam upaya 

penghimpunan dana, hal tersebut mulai meningkat setelah pemerintah 

mengeluarkan deregulasi perbankan tahun 1998. 

Pengertian bank terdapat pada pasal 1 undang-undang negara Republik 

Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 

1992 tentang perbankan yang berbunyi bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan suatu 

lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) 

antara pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Salah satu industri yang ikut berperan serta 

dalam pasar modal adalah industri perbankan. 

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang ekonomi berdampak 

besar terhadap perubahan dan dinamika lingkungan dunia usaha. Perubahan yang 

terjadi tersebut salah satunya adalah semakin meningkatnya persaingan di dunia 
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perbankan. Penyebab meningkatnya persaingan ini adalah bertambahnya bank-

bank baru yang bermunculan disertai dengan penawaran produk baru berupa 

tabungan dan deposito yang semakin menawarkan keuntungan yang lebih baik. 

Salah satu jenis perusahaan perbankan di indonesia yang mengalami persaingan 

yang cukup ketat adalah bank swasta. Bank swasta merupakan bank yang seluruh 

atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta. Sejak tahun 1980an jumlah pertumbuhan bank swasta 

nasional sangatlah cepat, sehingga membawa perekonomian Indonesia semakin 

berkembang. Kalangan investor atau swasta tertarik untuk berekspansi dalam 

industri perbankan. Sebagai akibatnya perkembangan bank swasta nasional 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan laju pertumbuhannya telah 

mampu mematahkan dominasi bank pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin banyaknya bank-bank baru, terutama bank swasta. Tahun 2009-2011 

pertumbuhan pada bank swasta nasional juga sangat baik. Seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi indonesia yang mencapai 6,5% pada tahun 2011, 

pertumbuhan di dunia perbankan juga menunjukkan perkembangan yang positif. 

Pada tahun 2009-2011 banyak bank swasta nasional yang mampu menghasilkan 

laba cukup tinggi. Peningkatan laba ini juga ditopang oleh pertumbuhan kredit 

bank tersebut. Peningkatan laba ini juga akhirnya sangat mempengaruhi harga 

saham bank tersebut sehingga para investor akan tertarik berinvestasi pada bank 

tersebut. 

Salah satu faktor yang sangat diperlukan untuk menunjang kinerja 

perbankkan agar berjalan dengan baik terutama untuk kebutuhan penyediaan 

fasilitas kredit adalah ketersediaan dana dari bank itu sendiri, karena hal ini bank 
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akan berupaya untuk mendapatkan dana tersebut. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah melalui penjualan saham perusahaan di pasar modal.  Pengertian 

pasar modal itu sendiri didalam undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995, 

pengertian pasar modal dijelaskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek. Pasar modal memberikan peranan yang cukup besar bagi perekonomian 

suatu negara yang memiliki dua fungsi pokok yaitu sebagai fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Sedangkan menurut keputusan menteri keuangan Republik 

Indonesia nomor 1548. KMK/90 tentang peraturan pasar modal, pasar modal 

secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termaksuk 

didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang 

keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. 

Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi untuk masa 

sekarang dengan tujuan untuk dimasukan ke aktiva produktif selama periode 

waktu tertentu. Sebagai tempat untuk berinvestasi, pasar modal sangat 

mempengaruhi proses pembangunan ekonomi indonesia, 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, dan penambahan modal kerja. Kedua, pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument 

keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Dengan demikian, masyarakat 
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dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik 

keuntungan dan risiko masing-masing instrument. 

Investor yang berinvestasi di pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk 

memperoleh return (hasil), tetapi investor harus menanggung risiko dari investasi 

yang ditanamkannya. Dalam mengambil keputusan investasi para investor 

mengharapkan hasil yang maksimal dengan risiko tertentu atau hasil tertentu 

dengan risiko yang minimal, pada dasarnya investor mengharapkan investasi yang 

ditanamkan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal dengan 

risiko yang seminimal mungkin. Ada beberapa keuntungan yang diharapkan bisa 

didapatkan oleh investor ketika investor tersebut membeli saham di pasar modal 

(capital market) antara lain berupa capital gain dan dividen. Pasar modal ini 

menjual belikan produk berupa dana yang bersifat abstrak, sedangkan dalam 

bentuk konkritnya, produk-produk yang diperjualbelikan di pasar modal berupa 

lembar surat-surat berharga di bursa efek. 

Para pemodal tertarik untuk menginvestasikan dananya karena investasi 

dalam bentuk saham menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, baik dari 

deviden maupun dari capital gain. Akan tetapi, investasi dalam bentuk saham juga 

mempunyai resiko yang tinggi sesuai dengan prinsip investasi yaitu low risk low 

return high risk high return. Karena itu sebelum melakukan investasi, investor 

pasti akan melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang ada agar 

tidak mengalami kerugian nantinya. Karena hal ini, perusahaan sebaiknya dan 

seharusnya dapat membuat para investor melihat prestasi perusahaan. Fokus 

utama dalam penilaian prestasi perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam kegiatan operasionalnya. Dari laba yang dihasilkan 



5 
 

perusahaan, akan dapat diketahui tingkat kemampuan perusahaan dalam 

pemenuhan kewajiban bagi para investornya, dan dari laba yang dihasilkan ini 

juga dapat terlihat bagaimana prospek pada masa yang akan datang dari 

perusahaan. 

Bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan berminat 

untuk melakukan investasi, hadirnya lembaga pasar modal di Indonesia 

menambah deretan alternatif untuk menanamkan dananya. Banyak jenis surat 

berharga (securities) dijual dipasar tersebut, salah satu yang diperdagangkan 

adalah saham. Saham perusahaan go public sebagai komoditi investasi tergolong 

berisiko tinggi, karena sifatnya yang peka terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi baik oleh pengaruh yang bersumber dari luar ataupun dari dalam negeri 

seperti perubahan dibidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau 

peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri dan perusahaan yang 

mengeluarkan saham (emiten) itu sendiri. Untuk mengantisipasi perubahan harga 

saham tersebut maka diperlukan analisis saham. Terdapat dua pendekatan yang 

umum dilakukan untuk menganalisis harga saham, yaitu analisis fundamental dan 

analisis teknikal. Analisis fundamental menjadikan informasi keuangan 

perusahaan sebagai dasar analisis, sedangkan analisis teknikal didasarkan pada 

pergerakan saham baik dalam skala harian, mingguan, maupun bulanan serta 

informasi lain yang relevan. 

Tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dapat diketahui melalui laporan 

keuangannya. Laporan keuangan menyediakan informasi-informasi yang relevan 

dan memadai tentang suatu perusahaan, hal ini sangat diperlukan oleh investor 

dalam kegiatan analisis dan memilih saham. Di bursa efek indonesia, perusahaan 
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publik yang listed mempunyai kewajiban untuk mengupdate laporan keuangannya 

secara periodik, laporan keuangan yang disediakan merupakan data mentah 

berupa angka-angka yang dapat dianalisis lebih lanjut. 

Saham atau sekuritas merupakan instrument keuangan yang berjangka 

panjang dan bisa diperjualbelikan. Saham sebagai surat berharga yang 

ditransaksikan di pasar modal, harganya selalu mengalami fluktuasi dari satu 

waktu ke waktu yang lain. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung 

pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” 

jika investor itu membeli saham. Harga saham berubah dari waktu ke waktu 

seiring dengan perubahan kondisi dan informasi baru yang diperoleh investor 

tentang prospek perusahaan. Ada waktunya ketika bursa saham begitu 

menggembirakan diiringi dengan peningkatan harga saham (bullish), namun juga 

kadang mengecewakan yang diiringi dengan penurunan harga saham (bearish). 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rasio profitabilitas yang 

digunakan sebagai variabel untuk menganalisis harga saham didalam penelitian 

ini. Alasan mengapa dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas adalah 

karena rasio profitabilitas atau rasio keuntungan mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, 

aktiva maupun laba dan modal sendiri. Analisis profitabilitas juga akan sangat 

menarik bagi investor jangka panjang dan bagi pemegang saham akan melihat 

keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Rasio yang 

digunakan adalah Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang digunakan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total 
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aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba 

bagi perusahaan, sedangkan apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari 

total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Return On 

Equity (ROE) rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara laba 

bersih dengan modal sendiri. Semakin tinggi ROE maka kinerja perusahaan 

semakin efektif. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dari 

modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham. 

Peningkatan harga saham perusahaan akan memberikan keuntungan (return) yang 

tinggi pula bagi para investor. Hal ini juga akan meningkatkan daya tarik investor 

pada perusahaan. Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang 

menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan dengan pendapatan yang diterima 

dari kegiatan operasionalnya. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan 

semakin baik yang pada akhirnya menyebabkan harga saham meningkat, sehingga 

akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Earning Per Share (EPS) menunjukkan tingkat keuntungan 

yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Semakin besar EPS menyebabkan 

semakin besar bagian laba yang diterima pemegang saham, hal tersebut 

menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan swasta nasional yang 

telah terdaftar di bursa efek indonesia dengan menggunakan laporan keuangan 

pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Alasan menggunakan obyek 

perusahaan perbankan adalah karena perusahaan perbankan merupakan salah satu 

sektor ekonomi yang sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi 

indonesia dan alasan mengapa menggunakan perusahaan perbankan swasta 
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nasional adalah karena ketatnya persaingan dalam jenis perusahaan perbankan 

tersebut dan perkembangan serta pertumbuhan dari bank swasta nasional yang 

sangat pesat. Pentingnya peranan perusahaan perbankan juga sangat diperlukan 

dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi. Peranan perusahaan perbankan 

dalam membangun perekonomian indonesia contohnya saja dalam memberikan 

modal secara kredit kepada masyarakat dengan bunga yang kecil. Modal yang 

diberikan ini dapat dipakai oleh masyarakat untuk membangun atau meningkatkan 

usahanya yang kekurangan modal. Tersedia banyak jenis kredit yang ditawarkan 

oleh bank yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya seperti kredit serba 

guna, jenis kredit ini dapat digunakan untuk apa saja misalnya dapat digunakan 

untuk memulai usaha baru, dan kredit usaha, jenis kredit ini dapat digunakan 

untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan 

sesuatu yang produktif. Peranan perusahaan perbankan yang seperti itu secara 

tidak langsung telah ikut membangun perekonomian rakyat indonesia karena 

dalam pelayanannya tersebut dapat terjadi peningkatan keadaan perekonomian 

masyarakat dan juga dapat menciptakan kesempatan munculnya lapangan 

pekerjaan baru. Peranan perusahaan perbankan yang seperti itu juga telah 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih berkembang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini diberi judul “Analisis 

Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Perbankan (Studi 

pada Bank Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2011)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan 

swasta nasional? 

2. Apakah variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan swasta nasional? 

3. Manakah dari variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS yang berpengaruh 

dominan terhadap harga saham perusahaan perbankan swasta nasional? 

1.3 Batasan Masalah 

Karena luasnya pokok bahasan dalam penelitian ini dan untuk 

memperoleh pembahasan yang lebih fokus, maka penulis membatasi 

permasalahan diatas oleh hal-hal berikut: 

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan perbankan swasta 

nasional yang telah terdaftar di bursa efek indonesia. 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2009-2011 (3 

tahun terakhir). 

3. Variabel-variabel dalam menganalisis harga saham yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, NPM, dan EPS. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS secara simultan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan swasta 

nasional yang telah terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2011. 
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2. Untuk mengetahui variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS secara parsial 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan swasta 

nasional yang telah terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2011. 

3. Untuk mengetahui manakah diantara variabel ROA, ROE, NPM, dan 

EPS yang berpengaruh dominan terhadap harga saham perusahaan 

perbankan swasta nasional yang telah terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2009-2011. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya latar belakang, permasalahan serta tujuan yang telah 

diuraikan diatas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi investor, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

hasil analisisnya dapat dipakai sebagai masukan bagi investor dan para 

pelaku pasar modal dalam melakukan penilaian terhadap suatu saham 

berkaitan dengan pengambilan keputusan ketika akan menempatkan 

modal dan investasi pada perusahaan di bursa efek indonesia. 

2. Bagi manajer keuangan, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan tentang manajemen keuangan khususnya bagi perusahaan, 

bahwa investor sebelum menetapkan sebuah keputusan investasi akan 

melihat segala macam informasi yang ada dan yang dapat digali. Untuk 

itu manajer keuangan dapat menentukan kebijakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan bagi stockholder dan keuntungan perusahaan. 
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3. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan literatur yang bisa membantu didalam perkembangan ilmu 

akuntansi dan menambah wawasan tentang analisis saham. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman tambahan dalam mempelajari, menekuni dan mempratikkan 

teori keuangan dan investasi terutama tentang pasar modal. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan-masukan atau pertimbangan untuk mengatasi keterbatasan 

penelitian. 


