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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal pada saat ini merupakan salah satu sarana dalam

pembentukan modal dan tempat mengalokasikan dana yang dapat diarahkan untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat guna menunjang pembiayaan untuk

pembangunan nasional, selain itu pasar modal juga menyediakan alternatif

investasi jangka pendek maupun jangka panjang bagi pemilik modal. Investasi

merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan

biasanya berjangka waktu yang lama dengan harapan memperoleh hasil dimasa

yang akan datang.

Berinvestasi saham dipasar modal sangat menguntungkan, dengan

berinvestasi di pasar modal investor akan memperoleh keuntungan berupa deviden

dan capital again, pemilhan jenis saham untuk berinvestasi berkaitan erat dengan

tipe investor. Dalam pasar modal, surat berharga disebut juga denga istilah ”efek”.

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana

masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan

penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek.1

Investasi dalam bentuk saham memiliki risiko yan tinggi oleh karena itu

untuk menarik modal secara efektif, investasi saham menawarkan tingkat

keuntungan yang cenderung tinggi dibanding dengan investasi lain yang memiliki

1 Najib A. Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1998), hlm 9.
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tingkat risiko yang relatif rendah. Secara litelatur investasi, risiko investasi di

pasar modal (termasuk investasi saham) dinyatakan sebagai penyimpanan dari

penghasilan yang diharapkan. 2

Pasar modal menjadi salah satu wadah untuk para investor yang memiliki

dana berlebih dan tidak memiliki waktu untuk mengerjakan proyek bisnis. Serta

pasar modal juga membantu para investor untuk menambahkan dana yang

dimilikinya dengan cara menginvestasikan sebagian kekayaannya pada pasar

modal sehingga kekayaan tersebut bisa bertambah, dengan pasar modal para

investor dapat menghasilkan lama dari hasil investasinya. Disisi lain, pasar modal

juga berfungsi bagi para pengusaha yang mengalami kekurangan modal besar bisa

teratasi dengan keberadaan pasar modal.

Islam telah menganjurkan umat manusia untuk berinvestasi. Dengan

berinvestasi harta yang dimiliki oleh individu dapat berkembang dan

mendatangkan manfaat bagi individu lainnya. Manfaat tersebut dapat langsung

dibuktikan karena dengan berinvestasi akan membuka lapangan pekerjaan.

Penerapan prinsip syariah pada beberapa instrumen perekonomian mulai diminati

oleh para perusahaan. Kepercayaan dalam penyalurannya pada sektor-sektor

syariah menjadi salah satu pertimbangan dalam berinvestasi.

Ekonomi Islam yang dianggap bisa memberikan solusi atas krisis moneter

yang terjadi tahun 1998 bahwa ditemukan fakta perbankan syariah yang tidak

mengalami kerugian. Para pengembang ekonomi semakin mengkaji hal ini.

Belakangan setelah adanya kesadaran akan penerapan prinsip ekonomi Islam

2 Sawidji Widoatmojo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 142
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menjadikan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah. Baik itu

perbankan hingga pasar modal.

Keberadaan Pasar Modal dalam hal ini Bursa Efek Indonesi (BEI)

memberikan alternatif kepada masyarakat untuk berinvestasi. Masing-masing

jenis investasi yang mengharapkan return tentu memiliki resiko yang berbeda-

beda, pada investasi sektor riil resiko yang dihadapi bisa berupa tingginya biaya

pemeliharaan sedangkan resiko investasi pada sektor keuangan adalah instabilitas

perekonomian dan ketidakpastian peraturan dan perundangundangan.

Pada investasi sektor keuangan khususnya yang terjadi pada aktifitas di

bursa efek, resiko dapat diminmalisir dengan cara melakukan pembelian saham

secara portofolio. Hal ini memungkinkan karena bursa efek memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada investor untuk melakukan pembelian beberapa

jenis saham dengan menyajikan informasi-informasi keuangan yang akurat

tentang saham tersebut.

Analisis rasio keuangan dilakukan untuk menggambarkan kondisi

perusahaan baik kondisi kekuatan perusahaan maupun kelemahan perusahaan.

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

membayarkan kewajibannya dalam waktu jangka pendek. Diantara rasio likuiditas

ada rasio Current Ratio (Rasio Lancar). Current Ratio (Rasio Lancar) merupakan

salah satu rasio likuiditas yang digunakan perusahaan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajibannya. Apabila

sebuah perusahaan tidak bisa memenuhi kebutuha perusahaannya, maka

perusahaan tersebut telah mengalami risiko likuiditas artinya perusahaan tersebut

sudah tidak bisa melayani kebutuhannya.
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Adapun rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas, didalam rasio ini ada

rasio Net Profit Margin (NPM). Net Profit Margin (NPM) adalah salah satu rasio

untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Net Profit Margin (NPM) adalah rasio

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan net

income (laba bersih) dari kegiatan pokoknya.3

Setiap laporan keuangan yang dibuat, memiliki tujuan yang ingin dicapai

oleh masing-masing perusahaan. Didalamnya terdapat berbagai informasi yang

diperuntukan bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah, masyarakat umum dan

seorang investor guna menganalisis kinerja perusahaan terutama kinerja

keuangannya melalui barbagai rasio. Salah satunya adalah rasio Earning Per

Share (EPS). Kegunaan dari metode Earning Per Share (EPS) ini adalah untuk

mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan menghitung

rasio Earning Per Share (EPS) investor dapat mengetahui keuntungan yang

dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin besar Earning Per Share (EPS)

dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif dan baik.

Earning Per Share (EPS) atau Laba Per Lembar Saham merupakan

perbandingan laba yang dihasilkan perusahaan dengan jumlah lembar saham yang

beredar.4 Semakin tinggi nilai Earning Per Share (EPS) tentu saja

menggembirakan pemegang saham karena semakin tinggi pula laba yang

disediakan untuk pemegang saham. Pada dasarnya Earning Per Share (EPS) atau

laba per lembar saham, dinilai dapat mengukur kemampuan setiap lembar saham

dalam menciptakan laba dalam satu periode pelaporan keuangan. Earning Per

3 Kasmir, Manajemen Perbankan, cetakan 11, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm.327
4 Kasmir, Manajemen Perbankan, cetakan 11, hlm. 130
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Share (EPS) yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu

memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para pemegang saham (investor)

hal ini akan berpengaruh pada kenaikan harga saham. Pada intinya pasar modal

ini adalah wadah untuk investasi pada sektor efek.5

Secara teori, apabila Current Ratio (CR) naik dan Net Profit Margin

(NPM) naik maka seharusnya Earning Per Share (EPS) pun naik, begitu pula

sebaliknya apabila Current Ratio (CR) turun dan Net Profit Margin (NPM) turun

maka seharusnya Earning Per Share (EPS) pun turun. Namun dalam praktik

langsung dalam keuangan perusahaan tidak berjalan sesuai dengan teori diatas.

Berikut ini adalah data perkembangan Current Ratio (CR), perkembangan Net

Profit Margin (NPM) dan perkembangan Earning Per Share (EPS) dari PT.

Semen Indonesia Tbk. yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM),

dan Earning Per Share (EPS) dari PT. Semen Indonesia Tbk.
TAHUN CR (%) NPM (%) EPS (%)

2008 338,60 20,70 6,27

2009 358,00 23,10 8,34

2010 291,70 25,30 9,03

2011 264,70 24,00 9,75

2012 170,60 24,73 12,03

2013 188,24 21,92 13,33

2014 220,95 20,60 13,80

2015 159,70 16,80 11,22

2016 127,30 17,30 11,22

2017 156,78 7,24 5,01
Sumber : www.semenindonesia.com,data diolah (Tahun 2018)

5 Burhanudin S, Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum), (Yogyakarta: UII Press, 2008),
hlm. 1.
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Dari data tersebut dapat diketahui perkembangan Current Ratio (CR) dan

Net Profit Margin (NPM) mengalami fluktuasi dari tahun 2008 hingga tahun

2017. Kemudian perkembangan Earning Per Share dari PT. Semen Indonesia

Tbk. mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data diatas merupakan data rasio

dan data nominal untuk menyesuaikan grafik dengan data Current Ratio (CR), Net

Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS). Berikut ini apabila data

tersebut disajikan dalam grafik/diagram batang dapat dilihat perkembangannya

dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Sumber : www.semenindonesia.com,data diolah (Tahun 2018)

Dari penjelasan di atas garis biru menunjukkan perkembangan Current

Ratio (CR) yang data tersebut diambil dari website PT. Semen Indonesia Tbk.

(www.semenindonesia.com) berdasarkan data dalam periode tahunan (Anual

Report). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan Current Ratio (CR)

mengalami kenaikan pada tahun 2008 sampai 2011 dari 338,6% hingga mencapai

358,00%. Akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2010 sampai 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CR 338,60 358,00 291,70 264,70 170,60 188,24 220,95 159,70 127,30 156,78

NPM 20,70 23,10 25,30 24,00 24,73 21,92 20,60 16,80 17,30 7,24

EPS 6,27 8,34 9,03 9,75 12,03 13,33 13,8 11,22 11,22 5,01
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Grafik 1.1
Perkembangan Current Ratio (CR), Net Profit Margin

(NPM) dan Earning Per Share (EPS) PT. Semen Indonesia
Tbk.
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sebesar 66,30% Current Ratio (CR) sebesar 291,70%, 264,70% pada tahun 2011

dan 170,60% pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami

kenaikan kembali sebesar 17,64% sehingga berada pada tingkat 188,24% dan

pada tahun 2014 sebesar 220,95%. Setelah itu Current Ratio (CR) mengalami

penurunan pada tahun 2015 dan 2016 yaitu menjadi 159,70% dan 127,30%. Lalu

pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 29,48% yaitu menjadi 156,78%.

Dari penjelasan di atas garis merah merupakan garis yang menunjukkan

perkembangan Net Profit Margin (NPM) pada PT. Semen Indonesia Tbk. yang

diambil dari data informasi website PT Semen Indonesia Tbk.

(www.semenindonesia.com). Dari grafik tersebut dapat dilihat perkembangan Net

Profit Margin (NPM) pada PT. Semen Indonesia Tbk. mengalami peningkatan

yang signifikan pada tahun 2008 sampai 2010 dari 20,70%, 23,10% pada tahun

2009 dan 25,30% pada tahun 2010 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun

2011 sebesar 1,30% sehingga turun menjadi 24,00%. Lalu pada tahun 2012

mengalami kenaikan sebesar 0,73% sehingga menjadi 24,73%. Dan pada tahun

2013 sampai 2017 mengalami penurunan terus-menerus sehingga menjadi 21,92%

pada tahun 2013, 20,60% pada tahun 2014, 16,80% pada tahun 2015, 17,30%

pada tahun 2016 dan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun

2017 sebesar 10,06% sehingga menjadi 7,24%.

Penjelasan diatas pada garis hijau merupakan garis yang menunjukkan

perkembangan Earning Per Share (EPS) PT. Semen Indonesia Tbk. Pada laporan

ini menggunakan rasio. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Earning Per

Share (EPS) pada PT. Semen Indonesia Tbk. mengalami kenaikan yang
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signifikan pada tahun 2008 sampai 2014 sebesar 6,27 pada tahun 2008, 8,34 pada

tahun 2009, 9,03 pada tahun 2010, 9,75 pada tahun 2011, 12,03 pada tahun 2012,

13,33 pada tahun 2013 dan 13,80 pada tahun 2014. Kemudian mengalami

penurunan terus-menerus sebesar 2,58 sehingga menjadi 11,22 pada tahun 2015

dan tahun 2016, lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sebesar 6,21

sehingga menjadi 5,01.

Keberhasilan maupun kegagalan penerapan prinsip syariah dalam saham

menjadi salah satu ketertarikan penelitian ini. Dengan tidak menyalurkan dana

kepada unsur-unsur yang haram apakah perusahaan mampu mempertahankan

kinerjanya dalam memproduktifkan modalnya. Maka peneliti akan mengkaji

permasalahan diatas dengan memilih judul: Pengaruh Current Ratio (CR) dan

Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Earning Per Share (EPS) pada

PT. Semen Indonesia Tbk. Periode 2008-2017.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat

disimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS) sering dijadikan tolok ukur para

investor untuk menanamkan modalnya, adapun yang dapat mempengaruhi

Earning Per Share (EPS) diantaranya Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin

(NPM). Secara teori, hubungan Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin (NPM)

terhadap Earning Per Share (EPS) adalah positif. Artinya, jika Current Ratio

(CR) naik dan Net Profit Margin (NPM) naik maka Earning Per Share (EPS) pun

akan naik. Namun pada kenyatannya ketika Current Ratio (CR) turun akan tetapi

Net Profit Margin (NPM) naik dan Earning Per Share (EPS) naik atau
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sebaliknya. Adapun ketika Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin (NPM) naik

akan tetapi Earning Per Share (EPS) turun begitu pula sebaliknya. Berdasarkan

uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan

penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Earning Per Share

(EPS) pada PT. Semen Indonesia Tbk. secara parsial?

2. Seberapa besar pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Earning Per

Share (EPS) pada PT. Semen Indonesia Tbk. secara parsial?

3. Seberapa besar pengaruh Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin (NPM)

terhadap Earning Per Share (EPS) pada PT. Semen Indonesia Tbk. secara

simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Earning Per Share

(EPS) pada PT. Semen Indonesia Tbk. secara parsial;

2. Untuk menganalisa pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Earning Per

Share (EPS) pada PT. Semen Indonesia Tbk. secara parsial;

3. Untuk menganalisa pengaruh Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin

(NPM) terhadap Earning Per Share (EPS) pada PT. Semen Indonesia Tbk.

secara simultan.
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat terhadap beberapa

pihak yaitu bagi dunia akademis, dan dunia praktis. Berikut ini pembahasan dari

hal-hal tersebut.

1. Kegunaan Secara Akademis

Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pustaka dan

bahan tinjauan untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat dijadikan sebagai bahan

untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai investasi saham syariah di pasar

modal syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pengukuran kinerja perusahaan

dalam pengelolaan saham. Dan untuk tetap konsisten mempertahankan kegiatan

usaha yang sesuai prinsip syariah serta terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

Hal ini juga dapat memotivasi perusahaan lain yang dalam menjalankan

usahanya belum sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Investor dapat

mengetahui dari hasil penelitian ini mengenai perkembangan perusahaan. Hal

tersebut akan berpengaruh agar investor tetap menginvetasikan dananya pada PT.

Semen Indonesia Tbk. Selain itu investor akan cenderung lebih memilih

menginvestasikan dananya pada saham syariah serta pada instrumen pasar modal

syariah lainnya.


