
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasar modal adalah tempat transaksi bagi pihak yang membutuhkan dana 

yaitu perusahaan dengan pihak yang kelebihan dana yang disalurkan untuk 

investasi atau disebut juga dengan investor. Pasar modal sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang

melaksanakan investasi. Bentuk sekuritas yang banyak dikenal dan 

diperdagangkan di pasar modal adalah saham. (Ardhitiani 2011:1)

Investasi  menurut Tandelin (2010:2) adalah komitmen atas sejumlah dana 

atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang.

Saham menurut Mishkin and Eakins (2006:28) adalah a security that is 

claim on the earnings and assets of a corporation yang artinya saham merupakan 

sekuritas yang menyatakan tentang pendapat dan aktiva dari sebuah perusahaan. 

Seorang investor dalam menentukan saham yang akan dibeli atau dijual 

akan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Informasi ini berguna sebagai 

pertimbangan untuk menentukan tingkat keuntungan beserta risiko saham yang 

dibeli atau dijual. Tinggi rendahnya harga saham suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh banyak faktor seperti kinerja perusahaan, risiko, dividen, tingkat suku bunga, 

penawaran, permintaan, laju inflasi, kebijaksanaan pemerintah dan kondisi 



perekonomian. Karena perubahan faktor-faktor di atas harga saham akan 

mengalami perubahan naik atau turun. Harga saham mencerminkan nilai 

perusahaan dimata masyarakat. Apabila harga saham perusahaan tinggi maka nilai 

perusahaan dimata masyarakat juga baik dan begitu pun sebaliknya.

Industri rokok merupakan salah satu dari sekian banyak jenis industri yang 

tercatat di bursa efek. Didukung dengan kemudahan dalam penyediaan bahan 

baku serta kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang terampil, industri 

rokok menjadi penghasil pajak terbesar di Indonesia yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Dalam Majalah Tempo yang terbit tahun 2008 menyatakan 

bahwa rokok merupakan barang konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia, 

dengan sekitar 177 Juta orang dari 270 Juta jumlah penduduk Indonesia adalah 

penghisap rokok dimana jumlah batang rokok yang terjual pada tahun 2008 

mencapai sekitar 199 Miliar batang. Sehingga industri rokok memiliki potensi 

yang sangat besar untuk berkembang. Negara Indonesia yang sebagian besar 

pendapatan dalam negerinya berasal dari sektor dan industri rokok, dimana 

industri rokok merupakan salah satu penyumbang dalam pendapatan pajak 

Negara. 

Menurut situs www.detik.finance.comtarif cukai rokok akan dinaikkan 

melebihi kenaikan pada tahun 2012. Hal ini, guna menekan konsumsi rokok tiap 

tahun yang terus meningkat. Seharusnya semakin tarif naik maka pada satu titik 

tertentu konsumsi rokok menurun, tapi saat ini tarif naik, tapi konsumsi masih 

naik.



Perkembangan selanjutnya dalam Majalah Kontan edisi 17, pada tahun 

2010 dan 2011, pemerintah sudah menaikan cukai rokok masing – masing sebesar 

12% dan 6%. Untuk tahun ini kenaikan tarif cukai berkisar antara 13% - 16%. 

Kenaikan cukai rokok ini akan membatasi pertumbuhan konsumsi di Indonesia. 

Penurunan harga saham rokok mempengaruhi kinerja emiten. Saham PT. Gudang 

Garam Tbk (GGRM) seharga Rp.49.300 per saham. Ini merupakan harga terendah 

GGRM pada tahun ini. Dalam setahun harga saham ini sudah turun 20,55%. 

Begitu juga dengan saham PT. Bentoel Intenational Investama Tbk 

(RMBA). Harga saham RMBA anjlok pada harga terendahnya yaitu Rp. 570 per 

saham. Dalam setahun ini harga saham RMBA sudah turun sekitar 27,85%. 

Berbeda jauh dengan saham PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) yang 

penjualannya naik sebesar 29,18% menjadi Rp. 31,89 Juta pada awal tahun 2012.

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), mencairkan pinjaman 

sebesar Rp 1,5 Triliun dari PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA). Perusahaan 

memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang tanpa agunan dari Bank Central 

Asia senilai total Rp. 2 Triliun pada 29 Agustus 2012. Pinjaman tersebut akan 

digunakan untuk modal kerja perusahaan dan pembiayaan ulang utang obligasi 

yang jatuh tempo 27 November 2012. Jusuf Salman, Corporate Secretary Bentoel 

Internasional Investama, mengatakan pinjaman sebesar Rp. 2 Triliun itu antara 

lain akan digunakan untuk pembayaran Obligasi Bentoel kuartal I Tahun 2007 

yang jatuh tempo di November 2012 sebesar Rp. 1,35 Triliun. Sisanya akan 

digunakan untuk pembiayaan belanja modal Bentoel periode 2012-2013. 

Departemen Riset IFT menilai Bentoel tergolong emiten rokok yang 

menggunakan utang dengan agresif. Bentoel memiliki utang obligasi yang jatuh 



tempo senilai Rp. 1,35 Triliun pada November tahun ini. Bentoel saat ini 

merupakan emiten rokok dengan penggunaan utang tertinggi dibanding dua 

emiten rokok lain, yakni PT. HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT. Gudang 

Garam Tbk (GGRM).

Menurut www.indonesiafinancetoday.com pada tanggal 1 November 

2012, HM Sampoerna meraih penjualan sebesar Rp. 48,45 Triliun sepanjang 

Januari-September 2012, dibanding periode yang sama tahun lalu Rp. 38,34 

Triliun. Laba kotor perseroan tercatat Rp. 13,49 Triliun hingga kuartal III 2012, 

naik 22,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara laba bersih 

perseroan meningkat 24,7% secara tahunan hingga kuartal III tahun ini menjadi 

Rp. 7,43 Triliun. Gudang Garam mencatat kenaikan penjualan sebesar 16% 

hingga kuartal III 2012 menjadi Rp. 35,59 Triliun secara tahunan. Laba bersih 

perseroan hingga kuartal III 2012 turun 20,6% menjadi Rp. 3 Triliun secara 

tahunan. Harga saham HM. Sampoerna pada penutupan perdagangan Rabu naik 

500 poin (0,9%) menjadi Rp. 54.000 dibanding sehari sebelumnya. Sementara 

harga saham Gudang Garam turun 1.150 poin (2,3%) menjadi Rp. 49.150. 

Selanjutnya pada tanggal 13 November 2012pemerintah melalui 

Kementerian Keuangan berencana menaikkan tarif cukai rokok pada kisaran 5%-

7% di 2013. Dengan demikian, kenaikan tarif cukai rokok di 2013 lebih rendah 

dibanding peningkatan di 2012 sebesar 12,2%. Kenaikan cukai yang signifikan di 

2012 menyebabkan produsen mengalami penurunan margin laba kotor. Di 

semester I 2012, tiga emiten rokok, yakni PT. HM. Sampoerna Tbk (HMSP), PT.

Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 

(RMBA), mencatatkan penurunan margin kotor, meski penjualannya naik rata-



rata sebesar 17%. Berdasarkan laporan keuangan, ketiga emiten rokok tersebut 

mengalami penurunan margin kotor antara 0,84%-8,3%.

Logikanya jika tarif cukai naik maka laba pun akan turun dan otomatis 

harga saham pun akan turun juga. Tetapi kenyataannya tarif cukai naik, laba 

menjadi turun namun harga sahamnya naik. Sebagai investor janganlah mudah 

terkecoh dengan situasi ini.Untuk menentukan nilai saham, pemodal harus 

melakukan analisis terlebih dahulu terhadap saham-saham yang ada di pasar 

modal (bursa efek). Tujuan analisis saham  adalah untuk menilai apakah 

penetapan harga saham suatu perusahaan ditawar secara wajar atau tidak. Analisis 

teknikal (Market value) pengelolaan keuangan perlu digambarkan untuk 

memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga 

saham tersebut (kondisi pasar) di waktu yang lalu. Sedangkan analisis 

fundamental (book value) manajemen laporan keuangan tujuannya yaitu 

memberikan informasi mengenai fungsi manajemen diantaranya fungsi 

pendanaan, fungsi investasi dan kebijakan dividen.

Untuk mengurangi kemungkinan resiko dan ketidakpastian yang akan 

terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, salah satunya informasi 

yang diperoleh dari kinerja perusahaan, biasanya didasarkan pada kinerja 

keuangan yang tecermin dalam laporan keuangan.

Investor membutuhkan informasi-informasi keuangan dalam melakukan 

analisis terhadap  kondisi keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi. Salah satu sumber informasi yang dapat dipergunakan oleh investor 

dalam pengambilan keputusan investasi adalah laporan keuangan. 



Informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan 

memuat data yang berguna dalam penilaian dan peramalan analisis saham. Karena 

itu publikasi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan saat 

yang ditunggu para investor untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan, 

yang digunakan sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk membeli dan 

menjual saham yang mereka miliki. 

Penelitian sebelumnya Mursidah Nurfadilah, Jurnal Vol.12, No.1, April 

2011 yang berjudul Analisis Pengaruh Earning Per Share, Debt to Equity dan 

Return On Equity terhadap harga saham PT. UNILEVER INDONESIA Tbk. 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

(simultan) antara EPS, DER, ROE yang mempengaruhi harga saham. Sedangkan 

secara parsial hasil EPS berpengaruh terhadap harga saham. Sama halnya dengan 

ROE berpengaruh terhadap harga saham. 

Hasil penelitian  oleh Ina Rinati, Jurnal Universitas Gunadarma, yang 

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

Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang 

Tercantum Dalam Indeks Lq45, menunjukan bahwa secara serempak (bersama-

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

Equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan secara parsial (masing-masing) hanya Return On Assets (ROA) yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian  oleh Indah Nurmalasari yang berjudulAnalisis 

Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Emiten Lq45 yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008, hasil penelitian 



menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) dan Earning PerShare 

(EPS) memilki berpengaruh terhadap harga saham secara parsial, sedangkan rasio 

keuangan yang lainnya tidak berpengaruh.Untuk rasiokeuangan yang terdiri dari 

NPM, ROE, ROI dan EPS berpengaruh secara bersama-sama terhadapharga 

saham pada tahun 2005-2008.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang faktor – faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Faktor 

tersebut adalah DER, NPM, dan EPS. Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :

“Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM),dan 

Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok yang 

Terdaftar di BEI Periode 2007-2011”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1 Bagaimana perkembangan Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) di industri rokok yang 

terdaftar di BEI periode 2007-2011?

2 Bagaimana perkembangan harga saham diindustri rokok yang terdaftar di 

BEI periode 2007-2011?

3 Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 

(NPM), dan Earning Per Share (EPS)terhadap harga saham industri 



rokok yang terdaftar di BEI periode 2007-2011 baik secara simultan 

maupun parsial?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data serta informasi yang 

diperlukan untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat yang perlu 

dipenuhi oleh penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Program Studi Manajemen di Universitas Widyatama 

Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Debt to Equity Ratio 

(DER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share 

(EPS)industri rokok yang terdaftar di BEI periode 2007-2011.

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan harga saham diindustri 

rokok yang terdaftar di BEI periode 2007-2011.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), 

Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) terhadap 

harga saham industri rokok yang terdaftar di BEI periode 2007-2011 

baik secara simultan maupun parsial.



1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat membawa manfaat 

diantaranya: 

1 Investor

Penelitian berharap dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

pertimbangan, khususnya bagi individual investor yang tertarik untuk 

berinvestasi agar mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

harga saham dan tepat dalm melakukan investasi.

2 Sivitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya 

mengenai pengaruh DER, NPM, dan EPS terhadap harga saham.

3 Penulis

Penulis dapat mengadakan perbandingan antara teori yang telah 

didapatkan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta sejauhmana 

teori tersebut dapat diaplikasikan. 

4 Pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi 

pembaca yang merasa tertarik di pasar modal, khususnya investasi 

pada saham, agar bisa menilai saham suatu perusahaan.



1.5 Kerangka Pemikiran

Pihak – pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investor 

pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu investor individual yang terdiri dari 

individu – individu yang melakukan aktivitas investasi dan investor institusional 

yang biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana, lembaga 

dana pensiun maupun perusahaan investasi. Jadi investor membeli sejumlah 

saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga 

saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas 

waktu dan risiko yang terkait dengan investor.

Saham adalah salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar 

modal. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

yang berbetuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa yang disebut emiten. Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia 

pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Dimana saham 

diperjualbelikan di pasar modal. 

Keputusan investor harus didukung dengan analisa yang baik. Dalam 

melakukan analisa penilaian saham, terdapat dua pendekatan yang dapat 

digunakan investor, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada 

dasarnya kedua metode analisis tersebut hampir sama yaitu dalam melakukan 

taksiran harga di masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu. 

Perbedaan kedua analisis tersebut adalah jika analisis fundamental menggunakan 

data faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham, sedangkan 

analisis teknikal menggunakan data harga saham masa lalu untuk memperkirakan 



harga saham di masa yang akan datang. Menurut Jogiyanto (2009:130)analisis 

fundamentaladalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan 

menggunakan data keuangan perusahaan. 

Sedangkan pengertian analisis teknikal menurut Tjiptono dan Hendy 

(2011:160) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai saham, 

dimana dengan metode ini para analisis melakukan evaluasi saham berbasis pada 

data-data statistik yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan saham, seperti harga 

saham dan volume transaksi.

Alasan digunakannya analisis fundamental adalah bahwa saham mewakili 

nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tapi juga yang harapan akan 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di kemudian hari. 

Salah satu langkah dalam melakukan analisis fundamental adalah dengan 

melakukan analisis perusahaan yang dilihat dalam laporan keuangan, untuk dapat 

memperkirakan kemampuan perusahaan dan laba yang didapat. Informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan merupakan faktor yang penting dalam menilai 

suatu saham perusahaan. Sutrisno (2007:9) mengemukakan bahwa laporan 

keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan 

didalam mengambil suatu keputusan. 

Analisa laporan keuangan menurut Wild,dkk (2005:3) adalah aplikasi dari 

alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data 

yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat 

dalam analisis bisnis.



Guna analisa laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan didalam mengambil suatu keputusan. 

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2002:67), ada tiga cara 

untuk menganalisa laporan keuangan yaitu dengan cara analisis common size, 

analisis indeks, dan analisis rasio keuangan. 

Analisa yang umumnya digunakan adalah dengan mencari rasio – rasio 

keuangan. Rasio keuangan merupakan alat untuk menganalisis kondisi keuangan 

dan kinerja keuangan serta prospek suatu perusahaan di masa mendatang. Rasio 

keuangan banyak macamnya, diantaranya yang digunakan oleh investor adalah 

rasio leverage yang menunjukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai atau didanai dengan pinjaman. Apabila perusahaan tidak menggunakan 

leverage dalam struktur modalnya, maka perusahaan dalam beroperasi 

sepenuhnya menggunakan modal sendiri, sehingga resiko perusahaan akan 

semakin kecil. Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar 

jumlah pinjaman yang digunakan, sehingga risiko keuangan yang dihadapi 

perusahaan semakin besar pula. Beberapa informasi yang dapat dilihat dari 

laporan keuangan dapat dilihat dari besarnya Debt to Equity Ratio (DER). Rasio 

ini mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menutupi total 

hutang. Semakin besar DER maka semakin besar pula perusahaan tersebut 

memiliki risiko sehingga banyak investor yang menghindari perusahaan yang 

memiliki DER tinggi. Dengan demikian investor akan tertarik pada perusahaan 

yang memiliki DER rendah. 



Selain itu, diantaranya yang digunakan oleh investor adalah rasio 

profitability yang berhubungan dengan penilaian kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Salah satu dari rasio profitability adalah Net Profit Margin 

(NPM) dan Earning Per Share (EPS). NPM adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari hasil penjualan perusahaan. Semakin besar laba 

perusahaan maka semakin tinggi pula harga sahamnya begitupun sebaliknya jika 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu kecil maka akan berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Seorang investor tertarik pada EPS karena menunjukkan besarnya bagian 

keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Apabila EPS naik maka 

investor akan menganggap perusahaan mempunyai prospek yang cerah di masa 

yang akan datang sehingga akan meningkatkan harga saham suatu perusahaan. 

Begitu pun sebaliknya semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan bagi 

para pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan oleh 

perusahaan untuk pemegang saham.

Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik adalah perusahaan yang 

mampu menghasilkan laba untuk pembiayaan terhadap hutang – hutang 

perusahaan maupun bagi pemilik modal.

Dengan adanya laporan keuangan tersebut, kita dapat melakukan beberapa 

analisis rasio yang berguna untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan di masa 

yang akan datang. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang 

ditujukan untuk melakukan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi 



operasi di masa lalu kemudian menunjukan risiko dan peluang yang melekat pada 

perusahaan yang bersangkutan. Pengertian rasio keuangan menurut Sundjadja 

dan Inge Barlian (2003:104) bahwa analisis rasio adalah suatu metode 

perhitungan dengan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status 

perusahaan. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan adalah dengan melakukan pinjaman selain dengan adanya 

modal sendiri. Modal pinjaman dapat berupa hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang. Rasio antara jumlah hutang dengan modal sendiri (debt to 

equity ratio) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi investasi. Bagi 

perusahaan, besar hutang sebaiknya tidak melebihi modal sendiri agar beban 

tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin besar rasio ini semakin besar pula risiko 

yang dihadapi oleh investor, sehingga banyak investor yang menghindari 

perusahaan yang memiliki rasio hutang terhadap modal yang tinggi. 

Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan 

diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar 

dari pendapatannya untu keperluan tersebut.Tingkat pengembalian dari modal 

yang didapat dilihat dari Earning Per Share (EPS) sangat berhubungan dengan 

per lembar saham. Harahap (2004:305) menyatakan bahwa Earning Per Share 

merupakan rasio antara pendapatan setelah pajak dengan jumlah lembar saham 

yang beredar. Pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan 

calon pemegang saham sangat tertarik dengan EPS yang besar, karena hal ini 

merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan.



Adapun pusat perhatian dari para investor di pasar modal adalah harga 

saham. Harga saham dalam penelitian ini merupakan harga pasar dalam 

pengertian harga saham pasar sekunder. Harga saham pada pasar sekunder 

ditentukan oleh para investor melalui permintaan dan penawaran. Harga saham 

memiliki nilai yang berbeda-beda setiap waktu.

Jadi harga saham di pasar modal akan tergantung pada permintaan dan 

penawaran para investor terhadap suatu saham. Permintaan dan penawaran dapat 

terjadi karena para investor sepakat terhadap harga saham dalam kesepakatan 

investor tentunya telah didasarkan pada analisa masing – masing investor. Dalam 

hal ini analisis fundamental adalah salah satu analisis yang digunakan para 

investor. Melalui analisis fundamental, investor mempelajari pengaruh kondisi 

perusahaan terhadap harga saham suatu perusahaan. 

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Tujuan 

utama dalam melakukan investasi adalah mendapatkan return yang sebesar-

besarnya (Jogiyanto 2009:199).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mursidah Nurfadilah, Jurnal 

Vol.12, No.1, April 2011 yang berjudul Analisis Pengaruh Earning Per Share, 

Debt to Equity dan Return On Equity terhadap harga saham PT. UNILEVER 

INDONESIA Tbk. menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama (simultan) antara EPS, DER, ROE yang mempengaruhi harga 

saham. Sedangkan secara parsial hasil EPS berpengaruh terhadap harga saham. 

Sama halnya dengan ROE berpengaruh terhadap harga saham. 



Hasil penelitian  oleh Ina Rinati, Jurnal Universitas Gunadarma, yang 

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

Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang 

Tercantum Dalam Indeks Lq45, menunjukan bahwa secara serempak (bersama-

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

Equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan secara parsial (masing-masing) hanya Return On Assets (ROA) yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian  oleh Indah Nurmalasari yang berjudul Analisis 

Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Emiten Lq45 yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) dan Earning PerShare 

(EPS) memilki berpengaruh terhadap harga saham secara parsial, sedangkan rasio 

keuangan yang lainnya tidak berpengaruh.Untuk rasiokeuangan yang terdiri dari 

NPM, ROE, ROI dan EPS berpengaruh secara bersama-sama terhadapharga 

saham pada tahun 2005-2008.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka dari penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 



Apabila digambarkan dalam tabel maka kerangka pemikiran menjadi 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1

Rekapitulasi Penelitian Sebelumnya

Penulis Thn

Variabel X

Variabel Y 
(Harga Saham)

D
E

R

R
O

E

R
O

I

R
O

A

N
PM E
PS S

Mursidah 
N

2011 √ √ - - - √ Secara simultan terdapat 
pengaruh antara DER EPS 
ROE yang mempengaruhi 
harga saham. Secara parsial 
EPS, ROE berpengaruh 
terhadap harga saham.

Ina Rinati 2008 - √ - √ √ - Secara simultan NPM, ROA, 
ROE berpengaruh terhadap 
harga saham. Secara parsial 
ROA berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga 
saham.

Indah N 2008 - - √ √ √ √ Secara simultan NPM, ROE, 
ROI dan EPS berpengaruh 
terhadap harga saham. Secara 
parsial  ROA dan EPS yang  
berpengaruh terhadap harga 
saham.

Intan M 2012 √ - - - √ √ -

Sumber : Penulis



Apabila digambarkan dalam bagan maka kerangka pemikiran menjadi 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1
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Leverage: 

DER

Profitability:

NPM,EPS

Harga Saham

Laporan 
Keuangan

Analisa Rasio

Analisa 
Fundamental

Analisa 
Teknikal

Investor

Investasi

Sumber : Penulis



1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian dan tujuan dari penelitian maka penulis 

mengambil suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya sebagai berikut :

1.Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning 

Per Share (EPS)berpengaruh secara simultan terhadap harga saham 

pada perusahaan rokok pada periode 2007 – 2011.

2. Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning 

Per Share (EPS) berpengaruh secara parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan rokok pada periode 2007 – 2011.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir 2011:54). Metode ini 

digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian 

secara independen. Sedangkan Metode verifikatif adalah memeriksa benar 

tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan 

yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa 

dengan kehidupan.(Mashuri 2009:45)

Dalam penelitian ini data diperoleh dari laporan keuangan kemudian 

diolah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dilakukan 

analisis. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel 



dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti, yang dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel independen 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif 

maupun negatif. Oleh karena itu digunakan analisis regresi dan korelasi ganda. 

Menurut Sugiyono (2009:270), analisis regresi dapat digunakan untuk 

memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan 

melalui menaikkan atau menurunkan keadaan variabel independen. Dengan kata 

lain, analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana adanya hubungan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan analisis korelasi digunakan 

untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel X dan variabel 

Y.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data – data yang diperlukan dalam penelitian ini maka

penelitian dilakukan di Universitas Widyatama dengan mengambil data sekunder 

berupa laporan keuangan dari Indonesian Capital Market Directory dan dari 

Pojok Bursa Universitas Widyatama. Dalam rangka memperoleh yang diperlukan 

guna penyusunan skripsi, maka penelitian ini dimulai dari Bulan Oktober 2012 

sampai dengan selesai.


