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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan makin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia yang 

didukung oleh perkembangan pasar modal, maka saham telah menjadi alternatif 

yang menarik bagi investor untuk dijadikan sebagai objek investasi mereka. 

Saham telah menambah pilihan bagi investor, yang sebelumnya hanya 

menginvestasikan uangnya di lembaga perbankan. Kinerja keuangan merupakan 

salah satu faktor utama yang meski dipertimbangkan investor atau calon investor 

sebelum menentukan pilihannya dalam berinvestasi.  

Dalam melakukan investasi, penting bagi investor untuk memahami dan 

memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan tersebut sebelum 

melakukan investasi. Hal ini untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan 

oleh investor dikarenakan kurangnya pemahaman investor terhadap informasi 

perusahaan emitten. Permintaan investor terhadap saham suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, yaitu kondisi dan prestasi keuangan 

perusahaan yang dikeluarkan saham tersebut. Kinerja perusahaan dapat diketahui 

dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, diantaranya adalah 

analisis rasio terhadap keuangan perusahaan. Melalui analisis rasio ini dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan penerbit saham (emitten) melalui 

laporan keuangan sehingga diharapkan investor tidak salah memilih saham dan 

mengalami kerugian yang besar( Sari : 2013).     

 Selain melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan emitten, diperlukan 

juga analisis yang mendasar pada pihak investor, yaitu menentukan tujuan dari 

investasi itu sendiri. Menurut Hartono (2006 : 6) ada dua hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan tujuan investasi, yaitu Return dan Resiko. 

Return merupakan alasan utama bagi investasi  yaitu untuk memperoleh 

keuntungan. Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan profit  yang setinggi-

tingginya dari investasi yang dilakukannya. Tetapi, ada hal penting yang harus 

selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari 
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investasi tersebut. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula 

tingkat profit.   

Memasuki era industrialiasasi seperti negara-negara berkembang lainnya, 

Indonesia saat ini juga sedang mengalami perkembangan dalam berbagai sector 

industri, industri kimia merupakan salah satu industri vital dan potensial di 

Indonesia, sehingga seiring dengan perkembangan jaman sektor industri kimia 

telah berkembang dari pengolahan bahan kimia dasar, biokimia, pupuk , peledak, 

dan terus dibutuhkan dikarenakan hampir semua sektor industri membutuhkan 

bahan kimia. Dan perkembangan industri kimia selalu mengikuti kebutuhan 

jaman, iklim ekonomi dan penemuan baru, misalnya pupuk organik yang lebih 

ramah lingkungan dan lebih efisien membuat beberapa perusahaan pupuk juga 

turut memproduksi pupuk organik (Slideshare.net).     

 Perhatian pada industri  kimia banyak diberikan mengingat produk-produk 

dari industri ini mempuyai banyak keterkaitan dengan industri lainnya. Pasar 

produk kimia di Indonesia mempunyai peluang pertumbuhan besar karena 

pengeluaran per-kepala untuk produk kimia masih relatif kecil. Peluang ini 

memberi kesempatan bagi perusahaan nasional untuk berinvestasi. Permintaan 

dalam jumlah besar ada karena dalam masa lampau aktivitas proyek sangat 

minim, khususnya yang ditargetkan kepada pencarian dana investasi guna 

memperluas modernisasi produksi lokal. Industri kimia tanah air menawarkan 

peluang yang baik untuk mitra internasional yang mampu memberi fasilitas dan 

teknologi modern (Indonesien.ahk.com).      

     Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan kimia dalam memenuhi kebutuhan di Indonesia masih 

memberikan peluang kesempatan ini bagi perusahaan nasional untuk berinvestasi. 

Jika investor menginvestasikan modalnya pada perusahaan kimia ini pertumbuhan 

maka perusahaan akan meningkat dan membuat permintaan pasar akan kimia 

terus meningkat. Dalam hal investasi, investor juga harus melihat pergerakan 

harga saham perusahaan kimia, apabila terjadi fluktuasi terhadap harga saham 

tersebut, hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang salah satunya yaitu 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas yang biasanya digunakan untuk menilai 

harga saham perusahaan sebagaimana rasio-rasio yang telah disebutkan di atas. 
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Dengan mengetahui rasio-rasio yang  berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan dasar keputusan bagi investor 

dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Peneliti yang dilakukan oleh 

Amalia Nurhasanh membuktikan bahwa Return On asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifakn terhdapa harga 

saham Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio ROA  ROE EPS Terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2013”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh rasio profitabilitas yaitu Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Earnings Per Share (EPS) secara 

simultan terhadap harga saham pada perusahaan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013? 

2. Apakah terdapat pengaruh rasio yaitu Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Earnings Per Share (EPS) secara parsial terhadap harga 

saham pada perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2013? 

3. Pengaruh manakah dari rasio, yaitu Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Earnings Per Share (EPS) yang paling dominan terhadap 

harga saham pada perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2013? 

 

1.3 Ruang Lingkup  Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar  

analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis 

membatasi pembahasan sebagai berikut: 

1. Rasio yang digunakan adalah Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), Earnings Per Share (EPS) dan harga saham. 
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2. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah Perusahaan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Perusahan yang termasuk pada Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 

perusahaan yang  

terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas yang terdiri atas 

Return on Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earnings 

Per Share (EPS) secara simultan dapat berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan kimia  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas yang terdiri atas 

Return on Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earnings 

Per Share (EPS) secara parsial dapat berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui manakah dari rasio profitabilitas yaitu Return 

On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share 

(EPS) yang dominan terhadap harga saham pada perusahaan  kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013? 

 

4.Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari rasio keuangan 

yang baik menunjukkan prospek bagus bagi perusahaan di masa yang akan 

datang yang dapat menarik investor untuk menanamkan modal di 
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perusahaan sehingga dimungkinkan dapat menambah modal untuk usaha 

pengembangan perusahaan dan sebagai bahan informasi dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

laporan keuangan terhadap harga saham yang diperdagangkan di pasar 

modal, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk memilih 

atau menentukan pada bidang perusahaan mana yang mempunyai rasio 

keuangan yang baik dan meramalkan harga-harga saham perusahaan 

makanan dan minuman di BEI sehingga akan mengurangi resiko kerugian 

dan menghasilkan return saham yang baik. 

3. Bagi penulis  

Memberikan informasi mengenai pengaruh Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), Earnings Per Share (EPS) terhadap harga saham 

pada perusahaan kimia yang terdaftar diBursa Efek Indonesia tahun 2009-

2013. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi 

Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan 

antara masung-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub 

secara keseluruhan. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang melatar 

belakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang dijadikan 

landasan berupa pengertian saham dan harga saham, harga pasar 
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saham, penilaian harga saham, faktor yang mempengaruhi harga 

saham, dan rasio profitablitas yang digunakan yaitu Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earnings Per Share (EPS) 

serta mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan 

penulisan penelitian.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian, berupa yaitu  

populasi dan sampel, metode pengumpulan data dengan 

mengunakan data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan 

data, jenis-jenis dan sumber data, variabel penelitian dan teknik 

analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitan Dan Pembahasan 

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian 

hipotesis penelitian ini. 

BAB V Simpulan Dan Saran 

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan 

kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada 

bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan 

bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan 

datang. 

 


