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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keadaan perekonomian Indonesia yang terus mengalami 

pertumbuhan serta jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang terus 

meningkat ini menyebabkan bisnis dalam bidang otomotif akan memiliki 

prospek yang bagus ke depannya. Hal ini didukung juga program nasional 

pemerintah tentang pemberian insentif LCGC (Low Cost Green Car) dan 

LCE (Low Carbon Emission). Program pemberian insentif diharapkan 

dapat memacu investasi industri dibidang otomotif dan mendorong 

pertumbuhan industri komponen di dalam negeri. 

Program tersebut ditujukan untuk mendorong pnggunaan 

kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, 

mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta mendukung 

upaya peningkatan kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam 

negeri yang dirasa masih kurang memuaskan. Namun ada beberapa pihak 

yang memandang kebijakan tersebut sebuah kesalahan yag dibuat oleh 

pemerintah, mengingat ketersediaan infrastruktur seperti jalan raya dan 

ketersediaan sumber daya lainnya seperti pasokan BBM. Seperti telah 

diketahui bahwa investor merupakan individu maupun kelompok yang 

memiliki pola berfikir rasional. Investor akan melihat apakah penetapan 

kebijakan tersebut akan membawa keuntungan atau kerugian bagi mereka. 
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Untuk itu, mereka juga  harus melihat apakah penetapan kebijakan 

tersebut diartikan sebagai good news atau bad news. 

Investasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Para investor pun semakin cerdik dalam memilih suatu investasi, 

apabila salah dalam memilih suatu investasi maka akan mengalami 

kerugian besar. Selain itu perkembangan teknologi yang semakin cepat 

mengglobal membuat persaingan semakin ketat antara para investor 

maupun pebisnis untuk mendapatkan informasi secara cepat, akurat dan 

efisien. Selain informasi dan teknologi satu hal yang sangat penting 

mutlak harus dipenuhi sebagai dasar bersaing dalam dunia bisnis adalah 

modal. Jika tidak, maka perusahaan tidak akan mampu bersaing dan serta 

mengembangkan kinerja-kinerja perusahaan. Karena hal itu harus ada 

upaya untuk mencari sumber dana lain yang bisa diandalkan untuk jangka 

panjang adalah melalui pasar modal. 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, 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. Menurut 

Kasmir (2012: 184), menyatakan pasar modal secara umum adalah suatu 
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tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 

dalam rangka memperoleh modal. 

Go Public adalah suatu perusahaan telah memutuskan untuk 

menjual sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik 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 di pasar 

modal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Keputusan investor di pasar saham menaikkan peran 

penting dalam menentukan tren pasar, yang kemudian mempengaruhi 

perekonomian. 

Return On Equity (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba atas aktiva yangdipergunakan. Jika semakin 

besar rasionya dan tinggi maka perusahaan tersebut mempunyai peluang 

dalam meningkatkan pertumbuhan sehingga dapat efektif menghasilkan 

laba. Return On Equity (ROE) adalah variabel bebas yang diduga 

mempengaruhi harga saham pada perusahaan otomotif, dimana harga 

saham tersebut adalah variabel terikat. Pengukuran dengan ROE 

menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva dalam menghasilkan laba. ROE adalah rasio 

keuntungan bersih pajak yang berarti juga suatu ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. ROA yang negatif dihasilkan dari perusahaan yang negatif 
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atau rugi. Laba perusahaan itu sendiri dapat diukur melalui ROE, 

mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba. ROE digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. ROE 

merupakan rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas. 

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

semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi 

NPM maka akan mmpengaruhi 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 (Tandelilin 2010: 386). 

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). Harga saham adalah indikator kekuatan perusahaan secara 

keseluruhan, jika harga saham perusahaan terus meningkat maka 

menunjukkan perusahaan dan manajemen telah melakukan pekerjaan 

mereka yang sangat baik. 

Jelang akhir kuartal ketiga 2017, sejumlah sentimen positif mulai 

membayangi perekonomian Indonesia, mulai dari kenaikan harga 

komoditas yang konsisten hingga mulai pulihnya penjualan mobil dan 

motor secara industri, yang bisa menjadi indikator awal membaiknya daya 

beli masyarakat khususnya kelas menengah. “Salah satu sektor yang 
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diuntungkan setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan pada 

Agustus dan September adalah sektor otomotif, karena kemampuan beli 

masyarakat kelas menengah yang pada umumnya membeli dengan 

menyicil cukup terbantu”, kata Plt Kepala Riset dan Stratgi Bahana 

Sekuritas Henry Wibowo dalam riset yang dikirimnya. Bahana 

memperkirakan hingga akhir tahun ini, penjualan mobil dan motor akan 

berada pada kisaran 3%-5%. Pertumbuhan penjualan mobil diperkirakan 

akan lebih baik dibanding penjualan motor karena akibat reformasi di 

bidang energi yang telah dijalankan oleh pemerintah sejak awal tahun, 

memukul daya beli masyarakat kelas bawah. Langkah antisipasi yang 

dilakukan oleh BI dengan memotong bunga acuan BI 7-day Reserve Repo 

masing-masing 25 basis points dari 4,75% pada Juli menjadi 4,25% pada 

September akan menjadi penopang bagi pemulihan daya beli masyarakat 

kelas menengah-bawah. (Plt Kepala Riset dan Strategi Bahana Sekuritas 

Henry Wibowo market.bisnis.com pada tanggal 19-12-2017 pukul 10:15). 

Penulis memilih rasio ROA, ROE, dan NPM sebagai faktor yang 

mempengaruhi harga saham, karena ROA, ROE,  dan NPM merupakan 

rasio yang mewakili pengambilan atas seluruh aktivitas perusahaan. 

Sementara EPS dipilih karena EPS menunjukkan berapa rupiah laba yang 

diterima investor atas setiap lembar saham. Keempat variabel tersebut 

diduga menjadi pertimbangan para investor dalam membeli saham dan 

memiliki keuntungan dapat mempengaruhi harga saham. Berikut nilai 

ROA, ROE, NPM, dan EPS terhadap Harga Saham pada Perusahaan 
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Industri Otomotif Dan Komponen dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah 

ini: 

Tabel 1.1 

Nilai ROA, ROE, NPM dan EPS terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016 

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

ASII 

ROA (%) 12,48 10,42 9,37 6,36 6,99 

ROE (%) 25,32 21,00 18,39 12,34 13,08 

NPM (%) 12,09 11,50 10,97 8,48 10,11 

EPS (Rp) 479,73 479,63 473,80 357,31 374,37 

Harga Saham (Rp) 7.600 6.800 7.425 6.000 8.275 

AUTO 

ROA (%) 12,79 8,39 6,65 2,25 3,31 

ROE %) 20,71 11,07 9,44 3,18 4,59 

NPM (%) 13,72 9,89 7,80 2,75 3,77 

EPS (Rp) 294,60 208,78 180,85 66,10 86,77 

Harga Saham (Rp) 3.700 3.650 4.200 1.600 2.050 

BRAM 

ROA (%) 9,81 2,32 5,15 4,31 7,53 

ROE (%) 11,80 3,40 8,89 6,87 11,28 

NPM (%) 12,95 2,77 7,65 6,05 10,12 

EPS (Rp) 484,50 131,63 381,28 339,15 575,25 

Harga Saham (Rp) 3.000 2.250 5.000 4.680 6.675 

INDS 

ROA (%) 8,05 6,72 5,59 0,08 2,00 

ROE (%) 4,75 8,42 6,98 0,10 2,40 

NPM (%) 9,08 8,67 6,84 0,12 3,03 

EPS (Rp) 425,61 278,67 193,02 1,44 75,81 

Harga Saham (Rp) 4.200 2.675 1.600 350 810 

NIPS 

ROA (%) 4,10 4,24 4,15 1,98 3,69 

ROE (%) 10,03 14,36 8,71 5,04 7,80 

NPM (%) 3,07 3,72 4,94 3,10 6,32 

EPS (Rp) 1.077,66 44,57 33,72 20,63 40,16 

HargaSaham (Rp) 4.100 325 478 425 354 

SMSM 

ROA (%) 18,63 19,88 24,09 20,78 22,27 

ROE (%) 32,74 33,59 36,75 32,03 31,78 

NPM (%) 12,41 14,25 16,01 16,46 17,44 

EPS (Rp) 186,53 213,86 292,75 297,03 314,58 

Harga Saham (Rp) 2.525 3.450 4.750 4.760 980 

Sumber : www.idx.co.id, 2018. 
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 Tabel 1.1 Perkembangan nilai Return On Assets pada tahun 2012-2016 

pada perusahaan ASII, AUTO, BRAM, INDS, NIPS mengalami penurunan. 

Sedangkan pada perusahaan SMSM mengalami kenaikan. Nilai Return On Equity 

pada perusahaan ASII, AUTO, INDS, NIPS dari tahun ke tahun mengalami 

fluktuasi. Sedangkan perusahaan BRAM mengalami kenaikan. Sedangkan nilai 

Net Profit Margin pada perusahaan ASII, AUTO, BRAM, INDS, NIPS 

mengalami penurunan. Sedangkan pada perusahaan SMSM mengalami kenaikan. 

Tingkat Earning Per Share pada perusahaan ASII, AUTO, BRAM, INDS, NIPS 

mengalami penurunan. Sedangkan pada perusahaan SMSM mengalami kenaikan. 

Dan Harga Saham tahun 2012-2016 pada kelima perusahaan yaitu perusahaan 

ASII, AUTO, BRAM, INDS, NIPS, SMSM mengalami fluktuasi. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa 

perkembangan dalam perusahaan industri otomotif dan komponen di Indonesia 

dapat dinilai baik, maka penulis berniat untuk mengajukan proposal skripsi yang 

berjudul: “Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Industri Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016” 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan yang diteliti merupakan Perusahaan Industri Otomotif 

dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2012–2016. 

2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Return On Assets 

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

Earning Per Share (EPS). 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan 

dari perusahaan industri otomotif dan komponen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

4. Penelitian ini dilakukan 2 bulan setelah proposal disetujui. 

  

1.3 Perumusan Masalah 

1. Para investor memerlukan informasi sebelum melakukan investasi, 

agar investor mempunyai pembanding secara sederhana untuk 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan emiten. 

2. Perusahaan emiten harus memiliki ukuran harga relatif dari 

sahamnya, sehingga investor dapat mengetahui setiap rupiah laba 

yang dihasilkan dari saham yang dimilikinya pada perusahaan 

tersebut. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

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

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Industri Otomotif dan Komponen yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016? 

2. Apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

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

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Industri Otomotif dan Komponen 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Perumusan Masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, 

maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah : 

1. Menganalisis pengaruh parsial Return On Assets (ROA), 

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

Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Industri  Otomotif dan Komponen yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. 

2. Menganalisis pengaruh bersama-sama Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), 
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dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Industri Otomotif dan Komponen yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diharapkan 

dapat memberi informasi kepada investor tentang analisis keuangan yaitu 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM), dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Industri Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

  


