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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dunia 

termasuk Indonesia, melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana 

untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjual 

sahamnya kepada investor. Salah satu investasi yang banyak diminati oleh 

masyarakat adalah investasi saham. Saham adalah klaim terhadap penghasilan 

bersih dan asset perusahaan, yaitu  dividen yang dibagikan kepada stockholder 

(pemegang saham) setelah perusahaan  memenuhi semua kewajibannya, seperti 

membayar gaji karyawan, pajak, dan  kewajiban utangnya termasuk kewajibannya 

kepada bondholder (pemegang obligasi) Ktut (2009).  Menurut Irham (2012:86), 

dengan membeli dan memiliki saham investor akan memperoleh beberapa 

keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima yaitu memperoleh 

capital gain (selisih antara harga beli dan harga jual), memperoleh deviden 

(pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan 

yang dihasilkan perusahaan), dan memiliki hak suara bagi pemegang saham biasa. 

Saham-saham pertambangan terus mengalami tekanan akibat penurunan 

harga komoditas dan kebijakan pemerintah yang tak menguntungkan perusahaan 

pertambangan.  Kalangan pelaku pasar memperkirakan tekanan terhadap saham 

pertambangan akan berlanjut hingga akhir 2012. Dalam tiga pekan terakhir, 

sejumlah saham emiten tambang mengalami tekanan. Beberapa saham tersebut 

seperti PT Adaro Energy Tbk (ADRO) turun 8,84%, PT Indo Tambangraya  Tbk 

(ITMG) turun 16,46%, PT Bumi Resources Tbk (BUMI)  turun 42%, PT Bukit 

Asam (Persero) Tbk (PTBA) turun 9,17%, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

(ANTM) turun 15,61%, dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 22,13%. 

Pada  awal 2012 saham-saham pertambangan banyak ditransaksikan 

investor karena ekspektasi pertumbuhan kinerja 2011 dan kuartal I 2012. 

 Mayoritas kinerja emiten pertambangan berdasarkan laporan keuangan 2011 

menunjukkan pertumbuhan signifikan. Indeks Sektor Pertambangan sempat naik 
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di atas 20% dan menjadi salah satu sektor yang menopang pertumbuhan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun, sejak akhir April saham-saham 

pertambangan mulai terkoreksi.  

Pada awal pekan ini secara year-to-date, harga saham sektor 

pertambangan turun 12,33% dan menjadi sektor yang paling tertinggal 

pertumbuhannya dibandingkan delapan sektor lainnya. Analis pasar modal 

mensinyalir, pemicu penurunan harga saham pertambangan dalam tiga pekan 

terakhir adalah turunnya harga komoditas dunia selama April. Harga batu bara 

thermal Australia pada April turun 4,12% menjadi US$ 107,95 per metrik ton dari 

US$ 112,59 per metrik ton pada Maret. http://energitoday.com/2012/05/23/harga-

komoditas-dunia-turun-kinerja-saham-pertambangan-tertekan/ 

Data pergerakan harga saham pada perusahaan-perusahaan sektor 

Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2008-2012 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pergerakan Harga Saham Pada Perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2008-2012 

Tahun 
Harga Saham (Rp) 

ADRO BUMI INCO MEDC ANTM TINS 

2008 485 910 150 1870 1090 1080 

2009 1730 2425 225 2450 2200 2000 

2010 2550 3025 2175 3375 2450 2750 

2011 1770 2175 2175 2425 1620 1670 

2012 1590 590 3625 1630 1280 1540 

Sumber : Indonesia Capital Market Directory 

Berdasarkan tabel 1.1  di atas menunjukkan bahwa pergerakan harga 

saham pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2008 sampai 

dengan 2012 sangat berfluktuatif. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010 saham-

saham pertambangan cenderung mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2011 

dan 2012 saham pertambangan banyak yang mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran investor. 

http://energitoday.com/2012/05/23/harga-komoditas-dunia-turun-kinerja-saham-pertambangan-tertekan/
http://energitoday.com/2012/05/23/harga-komoditas-dunia-turun-kinerja-saham-pertambangan-tertekan/
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Pada dasarnya investor tidak akan menanamkan modalnya begitu saja, 

tentu banyak penilaian yang dilakukan untuk mulai menanamkan modal. Salah 

satu penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat kinerja perusahaan. Investor 

tentu hanya akan menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kinerja 

yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penanam modal. Kinerja 

perusahaan-perusahaan yang sudah go public dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang dipublikasikan untuk umum.  

Dua sektor yang paling tertekan kinerjanya adalah sektor pertambangan 

dan perkebunan. EPS sektor pertambangan tecatat terkoreksi 65,89%. Indeks 

sektor ini tercatat turun 18,36% dalam periode yang sama. Penurunan kinerja dua 

sektor ini akibat melemahnya harga komoditas.  Harga batu bara melemah 8% 

secara kuartalan selama Juli-September 2012, nikel turun 7,7%, timah terkoreksi 

6,1%, dan harga crude palm oil (minyak sawit mentah) juga menurun 4,7%. 

Selain itu, Departemen Riset IFT menilai peraturan baru dari pemerintah terkait 

pengenaan bea keluar serta pajak ekspor turut menjadi penekan penjualan emiten-

emiten berbasis komoditas di Bursa Efek Indonesia. Emiten pertambangan juga 

lesu pada kuartal III lalu, dan diperkirakan tidak banyak berubah hingga akhir 

tahun ini. Pendapatan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG )pada kuartal III 

2012 turun sebesar 8% menjadi US$ 576 juta dibandingkan kuartal sebelumnya 

US$ 626 juta.   Dua emiten batu bara lainnya, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dan 

PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) juga mencatat penurunan kinerja. 

 Pendapatan usaha Adaro turun  5,8%  (year on year) menjadi US$ 2,755 miliar 

dari sebelumnya US$ 2,925 miliar.  Sementara Berau menderita rugi bersih 

hingga akhir September 2012 sebesar US$ 33 juta, dibandingkan laba bersih pada 

periode yang sama tahun lalu US$ 112 juta. 

http://m.iyaa.com/finance/saham_valas/2327864_3172.html 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satu cara 

yang umum digunakan adalah rasio keuangan yang terbagi dalam empat 

kelompok, yaitu rasio likuiditas,aktivitas, profitabilitas, dan solvabilitas. Rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah rasio profitabilitas. 

Menurut Husnan (2005:309) bahwa kalau kemampuan perusahaan untuk 

http://m.iyaa.com/finance/saham_valas/2327864_3172.html
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menghasilkan laba meningkat maka harga saham akan meningkat, dengan kata 

lain tingkat profitabilitas akan mempengaruhi harga saham. 

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Jika Return On Asset (ROA) semakin meningkat, maka kinerja perusahaan juga 

semakin membaik, karena tingkat kembalian semakin meningkat Hardiningsih, 

Suryanto dan Chariri (2002). Return on Equity (ROE) adalah rasio penting bagi 

para pemilik dan pemegang saham karena rasio tersebut menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola modal dari pemegang saham untuk 

mendapatkan laba bersih Lestari,Lutfi dan Syahyunan (2007: 5). Sedangkan 

menurut Chrisna (2011: 34) kenaikan Return on Equity biasanya diikuti oleh 

kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROE berarti semakin 

baik kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan 

keutungan bagi pemegang saham. 

Untuk mengukur kemampuan laba selain menggunakan ROA dam ROE 

juga dapat menggunakan NPM. Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara 

laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses 

termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan Syamsuddin (2002:63). Rasio ini 

menginterpretasikan tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan 

perusahaan menekan biaya-biaya operasionalnya pada periode tertentu. Semakin 

besar rasio ini semakin baik karena kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

laba melalui penjualan cukup tinggi serta kemampuan perusahaan dalam menekan 

biaya-biayanya cukup baik. Sebaliknya, jika rasio ini semakin turun maka 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan dianggap 

cukup rendah. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biayanya 

dianggap kurang baik sehingga investor pun enggan untuk menanamkan dananya. 

Hal tersebut mengakibatkan harga saham perusahaan ikut mengalami penurunan 

Sianipar (2005: 37). 

Selain melihat kinerja perusahaan, investor sangat memperhatikan harga 

saham perusahaan yang akan dibelinya. Hal ini dikarenakan investor 

mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut. Terdapat dua macam analisis 
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yang banyak digunakan untuk menentukan nilai dari saham, yaitu analisis 

sekuritas fundamental dan analisis teknis. Analisis fundamental menggunakan 

data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan (misalnya 

laba, dividen yang dibayar, penjualan dan lain sebagainya), sedang analisis teknis 

menggunakan data pasar dari saham (misalnya harga dan volume transaksi 

penjualan) untuk menentukan nilai dari saham Jogiyanto (2003: 88). 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian dan mencoba menyajikan dalam bentuk laporan dengan judul: 

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada 

Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2008-2012”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam menentukan pilihan investasi di pasar modal, harga saham 

merupakan pertimbangan yang penting. Penilaian atas harga suatu saham 

dipengaruhi oleh kondisi kinerja perusahaan penerbitnya. Semakin bagus kinerja 

perusahannya maka harga saham pun akan semakin meningkat. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan yang diukur melalui rasio 

profitabilitas dengan indikator Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), dan Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan di sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2008-

2012? 

2. Bagaimana perkembangan harga saham perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2008-

2012? 

3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap Harga Saham pada 

perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) periode 2008-2012? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang berkaitan dengan masalah kinerja keuangan, Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham, yang 

nantinya akan penulis gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang 

merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui 

rasio profitabilitas dengan indikator Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan di sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2008-

2012. 

2.  Untuk menganalisis perkembangan harga saham per tahun yang ditetapkan 

pada perusahaan-perusahan di sektor pertambangan periode 2008-2012.  

3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap Harga Saham pada 

perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) periode 2008-2012. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian dan analisis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bagi penulis merupakan sarana belajar untuk mengetahui 

sejauhmana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek juga 

menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan kinerja keuangan 
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perusahaan, karena hal ini berpengaruh terhadap harga saham, yang 

nantinya akan mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan 

modalnya. 

3.  Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

menjadi referensi tambahan khususnya mengenai manajemen keuangan 

terutama yang berkaitan dengan harga saham dan profitabilitas. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perekonomian berkaitan erat dengan pasar modal karena pasar modal 

menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Menurut Husnan (2005:4), dalam 

melaksanakan fungsi ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari lender yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana ke 

borrower yaitu pihak yang memerlukan dana. Dengan menginvestasikan 

kelebihan dana, lenders mengharapkan akan memperoleh imbalan dari 

penyerahan tersebut. Sedangkan dari sisi borrowers, dana yang tersedia dari pihak 

luar akan digunakan untuk melakukan investasi tanpa harus menggunakan dana 

dari hasil operasi perusahaan. Pada fungsi keuangan, pasar modal menyediakan 

dana yang diperlukan oleh para borrowers dan para lenders tanpa harus terlibat 

langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi. 

Menurut Sunariyah (2011:4) yang dimaksud dengan investasi sebagai 

berikut: 

“Investasi adalah penenaman modal untuk satu atau lebih aktiva 

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” 

Sedangkan menurut Irham (2012:3) bahwa investasi adalah bentuk 

pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana 

tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan 

(compounding). Dalam melakukan transaksi saham, pada dasarnya setiap investor 

memiliki analisis yang berbeda-beda. Banyak referensi investasi dan keuangan 

yang membagi analisis investasi saham, yaitu analisis teknikal dan analisis 
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fundamental. Definisi analisis fundamental menurut Dedhy Sulistiawan dan 

Liliana dalam buku Analisis Teknikal Modern pada Perdagangan Sekuritas 

(2007:8): 

“Analisis Fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan 

data data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan 

dengan badan usaha. Data fundamental yang dimaksud adalah data 

keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara 

data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah 

kebijakan pemerintah, tingkat bunga, inflasi, dan sejenisnya”. 

 

Sedangkan pengertian analisis teknikal menurut Sunariyah (2011:166) 

merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai 

pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu 

saham tertentu atau pasar secaara  keseluruhan. Pendekatan analisis ini 

menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti: harga saham, volume 

perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-faktor lain 

yang bersifat teknis. 

 Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan merupakan salah satu 

sumber informasi yang sering digunakan oleh investor untuk mengambil 

keputusan. Berdasarkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan, 

investor dapat mengetahui kinerja perusahaan selama periode laporan, 

membandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh emiten lain. 

Penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:415) ialah: 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas 

karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. 

Menurut Irham (2011:2) kinerja keuangan adalah: 

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

meilhat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar”. 
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Sedangkan menurut Mangkunegara (2002:67), yaitu: 

“Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja/prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan”. 

Ukuran analisis kinerja keuangan merupakan basis pada analisis 

fundamental. Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja 

perusahaan, tentang efektivitas dan efisiensi perusahaan mencapai tujuannya. 

Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah 

dengan analisis rasio. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio 

profitabilitas. Menurut Irawati (2006:58) : 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (biasanya semesteran, triwulan, dan lain-lain) untuk 

melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien”. 

 

Menurut Gitman (2012:79-82) mengelompokkan rasio profitabilitas 

terdiri dari : Gross Profit Margin, rasio ini mengukur berapa besar persentase 

pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Operating Profit Margin, 

rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan sebelum bunga pajak. 

Net Profit Margin, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan 

bunga dan pajak. Return On Equity, rasio ini mengukur tingkat pengembalian 

modal sendiri atau investasi para pemegang saham biasa. Return On Asset, rasio 

ini untuk mengukur efektivitas keseluruhan kinerja manajemen dalam mengelola 

aktiva perusahaan. 

Dari keenam rasio tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah ROA, ROE, dan NPM. Menurut Tandelilin (2010:372), 

” ROA (Return On Assets) menggambarkan sejauh mana kemampuan 

aset – aset yang dimiliki perusahaan bisa mengahasilkan laba”. 
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Sedangkan menurut Lesatari dan Sugiharto (2007 : 196) dalam Rinati 

(2008:6), Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keuntungn bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, 

semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas assets dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan tersebut makin 

diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga 

akan berdampak bahwa harga saham dari perusahaan  tersebut dipasar modal juga 

akan semakin tinggi sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan.  

Rasio profitabiltas kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Return On Equity (ROE). Return On Equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang 

saham biasa maupun saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di 

dalam perusahaan Syamsuddin (2002:64). Menurut Irawati (2006:61), 

“Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari 

modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan tersebut”. 

Return on Equity yang tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan akan 

memberikan tingkat pengembalian yang tinggi pula bagi para investor. Tingkat 

pengembalian yang tinggi memiliki kemungkinan pendapatan yang di harapkan 

oleh investor akan naik pula dan hal ini akan berdampak pada peningkatan harga 

saham. Dengan kata lain ROE akan berpengaruh terhadap Harga Saham yang 

akan diterima oleh investor. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Husnan dan Pudjiastuti (2004:317), 

“Jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, 

harga saham akan meningkat dengan kata lain profitabilitas akan 

meningkatkan harga saham”. 
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Sedangkan menurut Tjaraka (2008) mengemukakan bahwa, 

“Return on Equity sangat mempengaruhi harga saham perusahaan 

yang bersangkutan disamping faktor-faktor yang lain seperti earning 

per share, debt equity ratio dan lain-lain”. 

Selain ROA dan ROE, cara lain mengukur profitabilitas adalah dengan 

menggunakan rasio Net Profit Margin. Pengertian Net Profit Margin menurut 

beberapa ahli keuangan adalah sebagai berikut : 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:222) Net Profit Margin adalah:  

“Ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah 

dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan 

pajak”. 

Menurut Syamsuddin (2002:63) Net Profit Margin adalah: 

“Net profit margin merupakan rasio antara laba bersih (net profit) 

yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk 

pajak dibandingkan dengan penjualan”. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa net profit 

margin adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih yaitu setelah pajak pada tingkat penjualan tertentu. Semakin 

tinggi rasio net profit margin maka semakin baik ini berarti perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.semakin besar 

NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehigga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Dan nantinya akan berpengaruh terhadap harga saham. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perusahaan 

mampu memberikan dividen yang cukup tingggi dan menunjukkan tingkat 

profitabilitas yang baik, maka investor akan lebih tertarik dengan saham 

perusahaan yang bersangkutan. Semakin banyak investor yang tertarik, maka akan 

semakin banyak investor yang membeli saham, maka Harga Saham tersebut akan 

naik. 
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Menurut Martalena dan Maya (2011:14) Harga saham didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan 

penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham 

terbetuk oleh supply dan demand harga saham tersebut”. 

Sedangkan menurut Sunariyah (2004: 128), 

“Harga saham adalah harga selembar saham yang berlaku dalam 

pasar saat ini di bursa efek”. 

Harga saham merupakan pengekspresian dari earning multipliers untuk 

mengevaluasi daya tarik dari saham biasa dan sebagai alat yang memerlukan 

pengukuran untuk menentukan apakah melakukan investasi atau tidak. Oleh sebab 

itu, seorang investor perlu memperhatikan mengenai kondisi perusahaan yang 

berhubungan dengan harga saham. (Poernamawatie: 2008). Selain itu harga 

saham juga dapat mencerminkan bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan.  

Namun dalam kondisi tertentu, harga saham tidak selalu mencerminka kinerja 

keuangan emiten, hal ini dikarenakan adanya faktor teknis yang juga 

mempengaruhi harga saham seperti merger atau akusis, inflasi dan deflasi, serta 

kondisi politik dan keamanan.  

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya yang 

dilakukan oleh Astri Wulan Dini dan Iin Indrati (2012) yang meneliti Pengaruh 

Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) 

terhadap Harga Saham Yang Terdaftar Dalam Indeks Emiten LQ45 Tahun 2008-

2010. Menyimpulkan bahwa secara parsial hanya variable ROE(X3) yang 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, NPM dan ROA tidak berpengaruh. 

Sedangkan secara simultan NPM (X1), ROA (X2), dan ROE (X3) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham (Y) pada perusahaan LQ45 tahun 

2008-2010.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Antok Budi Prastyo (2012) 

dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh ROA, ROE, NPM, EPS, dan DTAR 

Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan Tahun 2005 – 2009 hasilnya 

menunjukkan bahwa Dari hasil uji f menunjukkan hasil yang signifikan bahwa 
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Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), 

Earning Per Share (EPS), dan Debt To Total Asset Ratio (DTAR) merupakan 

model yang fit dalam melihat pengaruhnya terhadap harga saham. Sedangkan 

hasil dari Uji t bahwa hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan pertambangan, yaitu Earning Per Share (EPS).  

Menurut Rescyana Putri Hutami (2012) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Dividend Per Share, Return On Equity, dan Net Profit Margin Terhadap 

Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2006-2010 hasilnya menunjukkan bahwa Dividend per 

Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan 

Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. 

Return on Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham 

Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010.  Dan  Net Profit Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2006-2010. Sedangkan Hasil dari uji F menunjukkan bahwa 

Dividend per Share, Return on Equity dan Net Profit Margin berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

       Variabel yang diteliti 

       Variabel yang tidak diteliti 

  Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan tujuan dari 

penelitian, maka penulis mengambil suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

sebagai berikut : 

1. Return On Asset (X1), Return On Equity (X2), dan Net Profit Margin (X3) 

secara simultan berpengaruh terhadap Harga Saham (Y) pada perusahaan 

di sektor Pertambangan. 

Pasar Modal 

Investasi 

Analisa Fundamental Analisa Teknikal 

Penilaian 
Kinerja Keuangan 

 

Rasio Keuangan 

Profitabilitas 

ROE NPM 

Harga Saham 
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2. Return On Asset (X1), Return On Equity (X2), dan Net Profit Margin (X3) 

secara parsial berpengaruh terhadap Harga Saham (Y) pada perusahaan di 

sektor Pertambangan. 

 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif. 

Menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif didefinisikan sebagai berikut : 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.  

Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 Metode penelitian verifikatif menurut Nazir (2011:74) adalah: 

“Untuk menguji kebenaran hipotesis yang juga berarti menguji 

kebenaran teori”.  

 

Kinerja Keuangan 

ROA (X1) 

Kinerja Keuangan 

NPM (X3) 

Harga Saham 

(variable Y) 

Kinerja Keuangan 

ROE (X2) 



16 
 

 
 

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif 

dengan suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap sektor  

pertambangan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana penelitian 

dilakukan secara tidak langsung ke perusahaan yaitu melalui penelitian ke IDX 

Kantor Perwakilan Bandung untuk mendapatkan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan guna memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan selama 5 

tahun yaitu periode 2008-2012. Penelitian ini juga melalui situs internet 

www.idx.co.id, www.sahamok.com, Indonesia Capital Market Directory, serta 

informasi dari web lainnya yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Adapun 

penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan selesai. 
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17 
 

 
 

Adapun schedule penyusunan skripsi sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Schedule Penyusunan Skripsi 

Kegiatan 

Bulan 

Oktober November Desember Januari 

2013 2013 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengumpulan data                                 

Bimbingan BAB 1                                 

Revisi BAB 1                                 

Mencari teori                                 

Bimbingan BAB 2                                 

Revisi BAB 2                                 

Mencari profil 

Perusahaan                                 

Bimbingan BAB 3                                 

Pengolahan data                                 

Bimbingan BAB 4                                 

Revisi BAB 4                                 

Kesimpulan                                 

Bimbingan BAB 5                                 

Over all                                 

Sidang Skripsi                                 

 

Keterangan : 

 : Ada kegiatan 

 : Tidak ada kegiatan 

 

 

 


