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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya perusahaan di dirikan bertujuan untuk mendapatkan 

pendapatan atau laba yang semaksimal mungkin agar kelangsungan hidup 

perusahaan dapat terjamin, sehingga dapat selalu mengusahakan perkembangan 

lebih lanjut. Oleh karena itu kegiatan menentukan besarnya kebutuhan modal 

kerja yang dapat dikaitkan dengan peningkatan laba usaha. Adapun perusahaan 

adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau badan lain yang 

kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan 

ekonomis manusia.
1
 

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 

telah berubah menjadi krisis ekonomi. Krisis ini telah menyebabkan merosotnya 

perekonomian Indonesia, dan kini belum menujukkan akan berakhir. Kondisi 

ekonomi negara yang terus memburuk ditambah dengan krisis yang 

berkepanjangan, mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami 

kemunduran, dan berakhir bangkrut. Salah satu yang kena imbas dari krisis ialah 

sektor industri sejalan dengan turunnya laju pertumbuhan sektor industri dan jasa 

yang terkena imbas krisis, persaingan antar industri sejenis pun menjadi sangat 

kompetitif. Sehubungan dengan keadaan ini, manajemen mempunyai peran yang 

amat vital dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu untuk mempertahankan 
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kelangsungan hidup perusahaan, dengan pengoptimalan sumber-sumber daya 

yang dimiliki perusahaan seperti: mesin, material, modal, dan manusia secara 

efektif, serta efisien untuk memaksimalkan laba perusahaan.
2
 

Demikian di dalam suatu perusahaan, masalah penggunaan sumber daya 

ekonomi menjadi penting di dalam rangka menghasilkan dan mengoptimalkan 

laba. Perusahaan harus selalu memperhatikan masalah anggaran dan biaya serta 

penggunaan sumber dayanya karena setiap penggunaan sumber daya yang 

digunakan akan mengurangi pendapatan perusahaan. Akan tetapi dalam 

memasarkan produk tentunya memerlukan biaya yang dapat meningkatkan 

penjualan suatu produk. Perusahaan tentunya harus memperhatikan masalah biaya 

pemasaran karena jika dilakukan secara tidak efektif akan dapat mengurangi 

pendapatan perusahaan.
3
 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa di perjual belikan, 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. Salah satu tempat untuk berinvestasi adalah 

pasar modal, pasar modal secara umum adalah suatu tempat bertemunya para 
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penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh 

modal.
4
 

Perusahaan go public adalah suatu perusahaan yang telah memutuskan 

untuk menjual sahamnya kepada public dan siap untuk dinilai oleh public secara 

terbuka. Dengan semakin banyak perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public 

Offering) atau biasa disebut go public, akan mengundang para investor masuk 

dalam pasar saham. Investor yang berinvestasi dipasar modal pada dasarnya 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Keputusan 

investor dipasar saham menaikan peran penting dalam menentukan tren pasar, 

yang kemudian mempengaruhi perekonomian.
5
 Adanya jakarta islamic indeks 

(JII) bertujuan untukmemandu investor yang ingin menanamkan dananya secara 

islam. Dengan hadirnya indeks ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham 

saham yang berbasi syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal 

syariah di Indonesia.
6
 

Untuk mengetahui kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan 

perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang 

disajikan secara teratur disetiap periode. Adapun untuk mengetahui kebutuhan 

suatu perusahaan, maka perlu diadakannya analisis terhadap laporan keuangan, 

yang dimana dalam menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan laporan 

keuangan.
7
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Analisis laporan keuangan merupakan cara untuk mengetahui dan 

menentukan posisi keuangan serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.
8
 

Salah satu rasio untuk menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi adalah rasio 

profitabilitas, diantaranya Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). 

Return On Assets (ROA) perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengambilan investasi total. Semakin 

tinggi Return On Asset (ROA) suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Return On Assets (ROA) perlu 

dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi saham, karena Return On 

Assets (ROA) berperan sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aset untuk memperoleh laba.
9
 

Net Profit Margin (NPM) adalah semakin besar rasio, berarti semakin 

bagus perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi Net Profit Margin 

(NPM) maka akan mempengaruhi tingkat kinerja perusahaan, sehingga akan 

membuat perusahaan semakin baik dan dapat menyebabkan harga saham 

meningkat, disinilah akan menimbulkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modal pada perusahaan tersebut. Earning Per Share (EPS) bagian dari 

keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap saham yang beredar dari 

saham umum, laba per saham sebagai indikator dari profitabilitas sebuah 

perusahaan (Bansal, 2014). Menurut Hunjra, et al (2014), harga saham adalah 
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indikator kekuatan perusahaan secara keseluruhan, jika harga saham perusahaan 

terus meningkat maka menunjukkan perusahaan dan manajemen telah melakukan 

pekerjaan mereka yang sangat baik. Berikut data perkembangan Return On Assets 

(ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Harga Saham: 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM) dan 

Harga Saham di PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

 

Tahun Return On 

Asset (ROA) 

Net Profit 

Margin (NPM) 

Harga Saham 

 

2009 21,90 % 22,40% 22.750 13,20% 

2010 22,90% 22,80% 26.200 15,20% 

2011 24,49% 22,30% 21.700 12,60% 

2012 20,29% 21,79% 19.700 11,43% 

2013 12,71% 15,10% 25.100 14,57% 

2014 14,13% 16,80% 24.250 14,07% 

2015 3,23% 5,33% 15.850 9,20% 

2016 8,73% 14,97% 16.775 9,73% 

Sumber : www.Astra-Agro.co.id  

Dapat di lihat dalam tabel di atas persentase Return On Assets (ROA) pada 

tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 24.49% dan 

mengalami penurunan pada tahun  2012 sebesar 20.29% kemudian di tahun 2013 

samapai 2014 mengalami peningkatan kembali sebesar 14.13%  lalu di tahun 

2015 mengalami penurunan kembali sebesar 3.23% dan pada tahun 2016 

mengalami kenaikan sebesar 8,73%. 

Net Profit Margin (NPM) pada tahun 2010 mengalami peningkatan 

sebesar 22.8%  kemudian mengalami fluktuasi karena terus mengalami penurunan 

sampai tahun 2013 sebesar 15.1%  dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan 

sebesar 16.8% namun pada tahun pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali 

http://www.astra/
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sebesar 5.33%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 14,97%. 

Sedangkan Harga Saham pada tahun 2010 mengalami kenikan yaitu sebesar 

15,20%. Padaa tahun 2011 dan 2013 mengalami penurunan, dan pada tahun 2013 

14,57%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 14,07%, selanjutnya 

pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 9,20%. 

Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 9,73%.  

Ketidak sesuaian antara teori dan asumsi terlihat pada tahun pada tahun 

2011 dimana Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan sedangkan Harga 

Saham mengalami penurun. Selain itu pada tahun 2013 kembali terjadi ketidak 

sesuaian anatara teori dan asumsi dimana kedaan Retunt On Assets (ROA) dan Net 

Profit Margin (NPM) mengalami penurunan sedangkan harga saham mengalami 

peningkat. Kemudian di tahun 2014 kembali terjadi ketidak sesuaian dimana Net 

Profit Margin (NPM) mengalami peningkatan sedangkan  harga saham 

mengalami penurunan. 

Grafik 1.1 

Perkembangan Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM) dan 

Harga Saham di PT. Astra Agro Lestari Tbk. 
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Berdasarkan data grafik di atas, terlihat bahwa Return On Assets (ROA) 

dan Net Profit Margin (NPM) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. 

Sedangkan harga saham pada tahun 2009 mengalami penurunan dan dari tahun 

2010 sampai 2013 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami 

penurunan. Sehingga menimbulkan beberapa masalah yaitu pada tahun 2011 

Return On Assets (ROA) meningkat harga saham mengalami penurunan 

kemudian pada tahun 2013 Return On Assets (ROA) mengalami penurunan harga 

saham menunjukan peningkatan kemudian pada tahun 2014 Net Profit Margin 

(NPM) mengaalami peningkatan dan harga saham menunjukan penurunan. Hal 

tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) tehadap 

Harga Saham di PT. Astra Agro Lestari Tbk. yang terdaftar di Jakarta Indeks 

Islamic Indeks (JII). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa  

tingginya Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

terhadap Harga Saham. 

 Selanjutnya, Peneliti merumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham di 

PT. Astra  Agro Lestari Tbk.? 
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2. Seberapa besar pengaruh  Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham di 

PT. Astra Agro Lestari Tbk.? 

3. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin 

(NPM) terhadap Harga Saham di PT. Astra Agro Lestari Tbk.? 

C. Tujuan  Penelitian 

 Tujuan penelitian dari perasalahan yang telah di definiskan adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham  

di PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham 

di PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin 

(NPM) terhadap Harga Saham di PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat khususnya bagi penulis 

umumnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

1. Kegunaan Teroritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan dan 

pengetahuan tentang Return On Assets (ROA),  Net Profit Margin (NPM) dan 

Harga Saham.  Penulis juga berharap penelitian ini digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. 

2. Kegunaan Praktisi 
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 Bagi lembaga kegunaannya dapat memberikan informasi tentang Pengaruh 

Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) serta dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbagan pengambilan keputusan. Sedangkan bagi peneliti 

sebagai sarana untuk menambah wawasan serta ilmu atau pemahaman serta 

sebagai referensi atau bahan rujukan. 


